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- ترحب جمّلة املعرفة  باإ�سهامات الكّتاب واملفكرين 

ن�سانية. العرب يف جممل قنوات املعرفة الإ

- يف�سل اأن يرتاوح حجم املقال بني 1000 - 1500 

كلمة وحجم البحث بني 2000 - 2500 كلمة.

�سارات  بالإ اأن تكون موثقة  �سهامات  الإ ُيراعى يف   -

املرجعية وفق الرتتيب التايل:

الطباعة  مكان   - الكتاب  عنوان   - امل��وؤّل��ف  ا�سم     

املحقق  ا�سم  ذكر  مع  ال�سفحة  رقم   - وتاريخها 

حال  يف  املرتجم  وا�سم  حمققًا،  الكتاب  حال  يف 

الكتاب مرتجمًا.

اإ�سهاماتهم  يقرنوا  اأن  كّتابها  من  املجلة  ترجو   -

بتعريف ُموجز لهم.

على  من�سدة  �سهامات  الإ تردها  اأن  املجلة  ترجو   -

احلا�سوب ومراجعة من قبل كاتبها.

- تلتزم املجلة باإعالم الكّتاب عن قبول اإ�سهاماتهم 

�سحابها. خالل �سهر من تاريخ ت�سّلمها، ولتعاد لأ

يرجى توجيه املرا�سالت اإىل املجلة

اجلمهورية العربية ال�سورية - دم�سق - الرو�سة

رئي�س حترير جملة املعرفة

تلفاك�س: 3336963

www.moc.gov.sy
Almarifa1962@yahoo.com

املواد املن�سورة يف املجلة تعرب عن راأي اأ�سحابها، 

وترتيبها  املجلة.  راأي  عن  بال�سرورة  ولتعرب 

يخ�سع لعتبارات فنية.
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ب����داع متّرغًا يف اجلمر،  يف زم����ٍن ي�صب����ح فيه العقل حمن����ًة، يكون الإ

هم  نَّ وت�رّشدًا يف غربٍة ل يعرف مراراتها اإل املوؤمتنون على بذور احلياة، لأ

يعي�صون امل�صتقبل يف احلا�رش، حاملني مفاتيح الزمن، ليعيدوا �صبط 

احلي����اة على اإيق����اع اأرواحه����م، لت�صتعيد توازنها، ويرتق����ي يف مداراتها 

ن�صان، بو�صفه جوهر الوجود ومعناه. وم�صاراتها الإ

�ص����ارات حتى ت�صبح  ويف حلظ����ٍة ي�صح����ب فيها امل�صه����د، وتتداخل الإ

ع�صّيًة على القراءة والتتبع، يكون دور املبدعني اأكرث م�صوؤولية، واأعمق 

بداع يف ح�رسة الإ

�

كلمة ال�سيد وزير الثقافة، التي األقيت يف حفل ت�سليم جائزة الدولة التقديرية لعام 2015م بتاريخ 

�سد الوطنية. 2015/6/11م- يف مكتبة الأ

❁



إيف ح�رضة الإيف ح�رضة البداع
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هم القادرون على ا�صتخال�ص م�صارات ال�صوء، ور�صم املمرات  نَّ تاأث����رًا، لأ

اإىل م�صارف اليقني.

وبه����ذا املعنى يتجاوز املب����دع حدود الوقت، ليمتّد يف الزمن، جتربًة 

ن�ص����ان من �صخ�����صٍ اإىل قيمة اإيجابية، ت�صتق����ي من جتربتها  حت����ّول الإ

جيال.  املجتمعات، وتنمو، وتكرب، وتن�صج على هديها الأ

ب����داع، نطال����ع قام����ات �صاهق����ًة كان لها  ونح����ن الي����وم يف ح�����رشة الإ

بداع. قّدمت جتارب مرموقة ت�صتحق كل  ح�صورها النوعي يف رحاب الإ

التقدي����ر والح����رام، ولن اأتوقف عند خال�ص����ات اأعمارهم، وما قّدموه 

مم����ا نفخر ونعتّز به، فاأ�صماوؤه����م � وحدها � تقّدمهم عالماٍت فارقًة يف 

بداع����ي ال�صوري والعربي؛ لكنني اأوؤكد � ونحن يف �صيافتهم �  امل�صه����د الإ

اأنن����ا نكّرم اأنف�صن����ا عندما نكّرم املبدعني، ونرّد لهم ب�صيطًا، وقلياًل مما 

لدينا، بعد اأن بذلوا لنا كّل ما لديهم.     

ولع����لَّ التك����رمي يف ه����ذا الوقت بال����ذات يحمل بالغت����ه اخلا�صة يف 

ر�ص  التعبر عن موقف يوؤكد املثقفون � من خالله � انتماءهم لهذه الأ

املقد�ص����ة، مدرك����ني اأن م����ا  نواجهه من ح����رب اإرهابية غ����ر م�صبوقة يف 

تاريخ الب�رش، هي معركة ثقافية يف اأ�صا�صها.

رهابية هي اللغة الع�صكرية مل�����رشوع ظالمي، ي�صعى اإىل  فاحل����رب الإ

تفكي����ك الهوي����ة، وتزوير التاري����خ، وتلفيق مرجعي����ات م�صبوهة ت�صتت 

ن�صانية واملجتمعية، وتدّمر تراثنا احل�صاري، بكل ما اأنتجه  روابطنا الإ

من روافد فكريٍة اأغنت التجربة الب�رشية، يف خمتلف مراحل �صرورتها 

التاريخية.
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لذل����ك يتقدم املثقفون �صفوف امل�صوؤولية يف اإي�صاح طبيعة املعركة، 

واأهدافها التدمرية، وغايات الدول املتورطة يف �صّن هذا العدوان على 

ن�صان. �صورية الوجود والهوية والإ

نحن مل نختلف يومًا على م�صامني  ال�صعارات النبيلة، الداعية اإىل 

ا - و�صنبقى-  ن�ص����ان، واإىل الدميقراطية؛ بل على العك�����ص، كنَّ حري����ة الإ

داع����ني  ومدافع����ني حقيقي����ني عنها؛ ولكنن����ا نختلف ح����ول وظائفها 

نَّ  امل�صبوه����ة، وط����رق ا�صتثماره����ا، وح����ول م�صداقي����ة الداعني اإليه����ا، لأ

دنى  فاق����د ال�ص����يء ل يعطي����ه. ومن كان يفتق����ر يف بالده اإىل احل����د الأ

م����ن التجرب����ة الدميقراطية لي�����ص بو�صعه اأن ي�ص����ّدر جتربته املزعومة 

رهاب وي�صانده، ويفتت����ح  ملجرميه مع�صكرات  اإىل غ����ره. وم����ن يدعم الإ

التدري����ب، ل ي�صتطيع اّدعاء الدفاع عن حرية الب�رش، وهو ير�صل اإليهم 

املوت يف اأب�صع، واأحّط �صوره ق�صوًة، ووح�صية.

بلى... يتحّمل املثقفون م�صوؤوليًة خا�صًة يف هذه الظروف احلالكة. 

نَّ هذه احلرب ل ت�صبه غرها يف حجم ا�صتهدافها لوجودنا وتاريخنا.  لأ

ول حي����اد يف مع����ارك الوج����ود، فاإم����ا اأن تكون مع الوط����ن، اأو تكون مع 

الوط����ن. ول منل����ك � اإزاءها � ترف اخليارات املتع����ددة، فامل�صائر لي�صت 

�صالح والتعديل، بل رهان يقت�ص����ي ا�صتنفار قدراتنا  جت����ارب قابل����ًة لالإ

واإمكاناتن����ا ملواجه����ة التهدي����د، واثق����ني بالن�رش، م�صتمدين م����ن اإرثنا 

الثق����ايف احل�ص����اري، ن�صغ����ًا ي�صّل����ب قناعاتن����ا ب����اأن اللي����ل مهما طالت 

كوابي�ص����ه، �ص����وف ينه����ار ظالمه  اأم����ام ال�صباحات الطالع����ة،  من جباه 

و�صواعد جي�صنا املقّد�ص، حار�ص التاريخ، و�صانع امل�صتقبل.
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اأبارك للمكرمني هذا العراف الب�صيط بتمّيزهم، متمنيًا لهم دوام 

ننا  لق. لأ ال�صّح����ة والعافي����ة،واأن يظ����ّل اإبداعهم متوّهجًا نا�صح����ًا بالأ

ره����اب التكفري الظالمي،  ب����داع ملواجهة ودحر هذا الإ بحاج����ة اإىل الإ

ره����اب ل ُي�صتاأ�ص����ل باحل����رب وحدها، بل بالثقاف����ة، والتعليم  نَّ » الإ لأ

والتوا�صل«.

بداع واملبدع����ني يف �صوري����ة ال�صيد الرئي�����ص ب�صار  كّم����ا اأّك����د راع����ي الإ

�صد.            الأ

املجد واخللود لل�صهداء، والعّزة والن�رش ل�صورية.

¥µ
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يع����د الفيل�صوف واخلطيب »ليبانيو�ص« اأح����د اأدباء مدينة اأنطاكية 

الكب����ار يف الق����رن الراب����ع امليالدي، وق����د كتب كتابات مهم����ة ورائعة يف 

آثارها  �صادة بجم����ال طبيعته����ا، وروعة معامله����ا وا متجي����د مدينت����ه والإ

الت����ي يعود تاريخه����ا اإىل نحو /��00/ �صنة.. لقد ترك لنا »ليبانيو�ص« 

�صه����ادات ح�صارية رائعة ع����ن اأهمية الدور الذي لعبت����ه هذه العا�صمة 

ال�صورية يف تاريخ املدن يف العامل القدمي..

ول����د »ليبانيو�ص« يف اأنطاكية عام /���م/ واأ�صبح من اأ�صهر مواطنيها، 

كما كان من اأح�صن املعلمني والكّتاب يف ع�رشه، ولقد تلقى العلم يف اأثينا. 

نطاكي ليبانيو�س الأ
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اأن�صاأ يف عام /��0/م مدر�صة يف الق�صطنطينية، حققت النجاح يف فرة 

وجي����زة، وبعد تنق����ل واغراب، عاد يف ع����ام /���م/ لي�صتق����ر نهائيًا يف 

اأنطاكي����ة، ولت�صتهر مدر�صته فيها، ولي�صب����ح بع�ص تالميذه، من اأ�صهر 

رجال ذلك الع�رش..

لقد كتب »ليبانيو�ص« خطاباته يف متجيد اأنطاكية يف عام /��0م/ 

ربعني من عمره، يف اأوج جمده و�صهرته، وقد  ح����ني كان يف ال�صاد�ص����ة والأ

وملبي����ة القدمية الت����ي كانت تقام  األقي����ت يف ج����زء من الحتف����الت الأ

ار،  يف اأنطاكي����ة كل اأرب����ع �صنوات، وقد جذب اإلقاوؤه ع����ددًا كبرًا من الزوَّ

م����ر الذي جع����ل اخلطاب يقراأ ويحفظ يف كث����ر من املخطوطات..  الأ

�صتاذ  وق����د بقيت موزعة يف طبعات ولغات ع����ّدة، حتى قيام العالمة الأ

حمم����د عل����ي الزرقة بالبحث عن ن�ص كامل للخطاب لينقله اإىل قراء 

ديب  آث����ار مدينته ال�صاح����رة، وقام الأ العربي����ة كاأث����ر تاريخي ثمني من ا

نكليزية  الراح����ل الدكت����ور يوركي حكيم برجم����ة الن�ص اإىل اللغ����ة الإ

�صت����اذ الزرقة م�صتعين����ًا بنخبة من  ع����ن الن�����ص اليوناين، وق����د عمل الأ

املثقف����ني على ترجمته اإىل العربية بني عامي )���9- ���9م( ثم قام 

�صلوب  بتحقيق����ه والتعلي����ق عليه، وقّدم ل����ه مبقدمة اأدبية، �صعري����ة الأ

وال�صياغة، وقامت دار اإ�صكندرون يف دم�صق بطباعته بحلة ق�صيبة تليق 

بليبانيو�����ص وباأنطاكية عرو�����ص ال�صام، وعتبة الثغ����ور، ومدينة التاريخ 

واملجد والبطولة وال�صمود والفن والعلم واحلكمة..

يعطينا »جالنفيل دوين« الذي ترجم الن�ص عن اليونانية، تف�صيالت 

قّيم����ة عن مدين����ة اأنطاكية وفق خطاب »ليبانيو�����ص« اإذ مل تظهر يف اأي 

م�ص����در اآخر قدمي، مثال ذلك، ر�صم تخطيطي لق�رش »ديوكليتيان« يف 

اأنطاكية، وتنظيم ال�صوارع الرئي�صية وامتداداتها، وو�صع خمطط ملعبد 
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»احلوري����ات القي����ان« ثم لمت����داد الطريق من اأنطاكي����ة اإىل �صاحيتها 

امل�صهورة »دفني« مع الك�صف عن بع�ص اأ�صاطر التاريخ القدمي املرتبطة 

بتاأ�صي�ص املدينة..

نطاك����ي �صخم����ة، ومل تقت�����رش  ن�ص����ر اإىل اأن كتاب����ات »ليبانيو�����ص« الأ

عل����ى خطاباته ال�صهرة، وتعّد كما يق����ول العلماء، م�صدرًا من م�صادر 

معرفتن����ا عن القرن الرابع امليالدي، ولكن لغته اليونانية كانت �صعبة 

على الفهم، ول توجد درا�صات مف�صلة ت�رشح اأعماله، لذلك مل يتطرق 

اإليها كثرًا على الرغم من اأهميتها وروعتها.. لقد ن�رشت بع�ص خطبه 

حت����ت عن����وان »خط����ب ليبانيو�ص« يف باري�����ص ع����ام ����، ومل تكن تامة 

الدق����ة اأو �صهل����ة الق����راءة والفهم، ثم تتالت الطبع����ات، وبلغات عّدة يف 

مناط����ق كثرة من الع����امل، ويف كل طبعة نلم�ص اإ�صافات جديدة تو�صح 

وت�صي����د بالرابط����ة القوي����ة الت����ي �ص����دت »ليبانيو�����ص« اإىل مدينت����ه ذات 

�صيل..  التاريخ العريق والبهاء والرونق واخل�صب والنتماء العربي الأ

ه����ذه املدينة التي رافقت جمد �صورية يف ع�صور وعهود عّدة، موغلة يف 

القدم وبلغت نهاية الدرك يف العهد العثماين..

❁    ❁    ❁

تب����داأ خطاب����ات ليبانيو�����ص يف متجي����د مدينت����ه اأنطاكي����ة ال�صورية، 

دب، فكتب من الن�صو�����ص ما يفوق ما  بالعت����ذار، فه����و من اح����رف الأ

كتب����ه اأي م����ن املعا�رشين.. ولكنه ظّل �صامت����ًا عن متجيد املدينة التي 

اأجنبته.. لقد كتب يف �صّتى املوا�صيع، من دون اأن يوكل له اأمر متجيد 

نه تناول يف خطبه كل �صيء اإل  مدينته ب�صكل خا�ص.. التهام يلب�صه لأ

تك����رمي مدينته، الذي اأرج����اأه، ومثله يف ذلك مثل َمْن جتتذب انتباهه 

كل امراأة ي�صادفها، اإل اأّمه التي يتجاهلها، مع اأنها ماثلة اأمامه..
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وي�صر�ص����ل »ليبانيو�����ص«.. يح����ق لكم لوم����ي على �صمت����ي، مع اأن يل 

عذري، على هذا ال�صمت.. اإنَّ ف�صلي يف التعبر عّما يجي�ص يف خاطري، 

نَّ ال����كالم كان دائمًا مدار  ل ميك����ن اأن يع����زى اإىل رغبتي يف ال�صكوت، لأ

ن�صاط����ي وتفكري، ولعل تاأجيلي احلديث ع����ن مدينتي، كان نوعًا من 

ا  الري����ث يف نق����ل بالغتي اإىل النا�ص.. �صمتي حت����ى هذه اللحظة، اإمنَّ

ن�صان ال����ذي يود اأن  ن�ص����ان الوج����ل ل العاجز املهم����ل، الإ ه����و �صم����ت الإ

يجعل متجيده لبلده اأكرث روعة، ل اأن يهرب من اأدائه..

ويب����داأ »ليبانيو�����ص« خطاب����ه يف متجي����د مدينت����ه.. م����ع اأن املدين����ة 

ق����د ب����ّزت جميع املدن، بحا�رشه����ا الزاهر، فمن اجلدي����ر بالذكر.. اأنها 

تفوقت كذلك مبا�صيها املجيد على غرها من املدن.. ويجدر بنا قبل 

تق�صي جذور ال�صكان الذين ا�صتوطنوا اأر�صها، والك�صف عن ف�صائلهم، 

الب����دء باحلديث عن طبيعتها، عن رياحها القوية ون�صائمها العذبة.. 

ع����ن موقعها من البحر، عن ينابيعها الرّثة وعيونها املتدفقة واأنهارها 

الغزيرة، وعّما تنتجه من حما�صيل، وعن كل اخل�صائ�ص التي متيزت 

بها، ب�صورة عامة، بني املدن..

ر�����ص، اأول ما متت����دح به املدن واأعظم����ه.. مثلها، كمثل  اإن ج����ودة الأ

ج����زاء وتتثبت  القاع����دة ال�صلب����ة لل�صفين����ة، عندم����ا تلتق����ي جميع الأ

خرى،  فيها.. مدينتنا جتمع اإىل موقعها الفريد، كل املزايا الرفيعة الأ

بحي����ث ي�ص����ّح اعتباره����ا مرك����زًا للعامل، وهك����ذا اأعلن اأن م�صق����ط راأ�صي 

بهى حتت قبة  نه����ا الأ ر�ص، لأ اأنطاكي����ة، ه����ي اأجمل ت����اج يزين هامة الأ

ال�صماء.. واإذا كان امل�رشق ي�صتاأثر حقًا باأجمل خ�صائ�ص الطبيعة، فقد 

ر�ص  اخت�صت مدينتنا امل�رشقّية باأجمل مزايا ال�رشق.. واإذا ما اأعطت الأ

خرى، حم�صوًل واحدًا، و�صّنت بغره من املحا�صيل، فقد  يف الب����الد الأ
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ر�ص عندنا م�ص����ّواة، وم�صتوية  من����ح )زيو�ص( مدينتن����ا كل الهبات... الأ

ك�صط����ح البح����ر، ناعم����ة عميقة ال����راب، لين����ة، طيعة عل����ى املحراث.. 

يتج����اوز اإنتاجها كل توقعات مزارعيها، مهياأة دائمًا لحت�صان البذار، 

وبعث احلياة فيه.. اإنتاجها يفوق كل التوقعات.. اإلهة احلكمة »اأثينا« 

تزدهي اأر�صنا، ويت�صاعف عطاوؤها حتى يفي�ص على جراننا، وتتوىل 

ال�صفن الكبرة حمل زيوتنا اإىل كل اأرجاء املعمورة.. ولقد افتتنت اإلهة 

الزراعة »دميرا« باأر�صنا واأحبتها اأكرث مما اأحبت موطنها »�صقلية«..

���ا جبالن���ا، فمتنوع���ة، بع�صه���ا يتغلغ���ل اإىل قل���ب الب���الد، وبع�صها  اأمَّ

يطّوقها، والبع�ص الثالث ي�صق الوادي املنب�صط، ومنها ما يتوىل حرا�صة 

بواب، اأو ميتد على طول احلدود حاميًا لها.. جبالنا ت�صابق ال�صهول يف  الأ

نتاج، فبع�صها يوفر لنا  عطائها الوفر.. وحتى القاحلة منها ت�صهم يف الإ

خ�صاب التي  خر، متنحنا الأ احلج���ارة الالزمة للبناء، وغابات بع�صها الآ

ن�صنع منها اأثاثنا، واأ�صقف منازلنا، وجنلب منها حطب الوقود للتدفئة 

واملخاب���ز واحلمامات.. وهذه منافع جليل���ة ل ت�صّهل احلياة فح�صب، بل 

نهار التي تن�صاب  توؤم���ن لنا الرفاهية والعي�ص الرغي���د.. ثم تاأتي كرثة الأ

هن���ا وهن���اك، حتى ليتع���ذر اإح�صاوؤها، ومع اأن بع�صه���ا عري�ص املجرى، 

خر �صحي���ح يجري �صتاء، ويجف  غزي���ر املاء، دائ���م اجلريان، فبع�صها الآ

�صيف���ًا، اإل اأنه���ا ت�صت���وي كلها يف اإغ���داق منافعها على اأر�صن���ا الطّيبة.. 

يف بقع���ة بهّية كاإقليمنا.. تتم رق�ص���ة الف�صول، يف تنا�صق فريد، وتعاقب 

مت���زن، ف���ال يف�صد تقّل���ب الطق�ص، ع���ادة، اأو ق�صوته وجموح���ه الغريبان، 

�صحر الربيع، فال �صتاوؤنا، يغار من الربيع، فيزعم لنف�صه �صحره، متجاوزًا 

يًا اخلريف،  عّدان���ه، ول �صيفنا يب�ص���ط جناحه على رقعة ال�صت���اء، منحِّ

الذي لبد اأن يربع، بينهما، على عر�صه الطبيعي.
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ا موقعنا املتو�صط الفريد من البحر، فاإنه ي�صمح لنا باأن ن�صتمتع  اأمَّ

باملفيد مما يحمله، كما ي�صمح لنا، يف الوقت ذاته، اأن نتجّنب م�صاوئه 

واأ�رشاره..

❁    ❁    ❁

�صطوري والتاريخي مبا  نطاكي يف ال�����رشد الأ ويبح����ر »ليبانيو�ص« الأ

يتف����ق واحلاج����ة لي�صل اإىل اأ�صالفه ال�صابق����ني الذين كانوا يعي�صون يف 

قليم،  لهة ه����ذا الإ له����ة، ويف حمايتها، ليق����ول: لقد اأحبت الآ كن����ف الآ

وكان مرتبط����ًا به����ا منذ الق����دم.. مل تت�صع املدينة ب�رشع����ة، ول ازدحمت 

بال�ص����كان م����ّرة واحدة، وكان ذل����ك اأف�صل لها، ولك����ن منوهم تعاظم يف 

نف�صهم.. الوقت املنا�صب، عندما تعاظم دور حكمهم لأ

�صكن����در، كان قد احتل  عندم����ا انته����ت معركة »اإي�صو�����ص« بانت�صار الإ

آ�صي����ا، واندفع لحت����الل الباقي ل�صت�صغاره م����ا امتلك من  ج����زءًا من ا

ر�����ص، ولطموح����ه بال�صيطرة عل����ى العامل، فحّل يف ه����ذه البقعة من  الأ

ر�����ص )اأنطاكية( ون�صب خيمته اإىل جوار الينبوع، الذي اأ�صبح بعد  الأ

�صكن����در، مزارًا وحمّج����ًا للنا�ص، وب�صب����ب عذوبة مائه،  ذل����ك، بف�ص����ل الإ

�صكندر، وانتع�ص بدنه، فاأ�صبح يلجاأ اإليه بعد الكدح  فقد روى غليل الإ

ليب����رد فيه، وينهل من مائه النقي الع����ذب.. بل اأعادت حالوة الينبوع 

�صكن����در ذكريات �صدر اأّمه، فقال ملرافقيه اإنه وجد يف املياه طعم  اإىل الإ

ذل����ك احللي����ب، فاأطلق علي����ه ا�صم اأم����ه »اأوليمبيا«.. في����ا للمتعة التي 

منحته اإياها تلك املياه!؟!

قامته،  �صكن����در هذه البقعة من العامل لتك����ون مقرًا لإ لق����د اختار الإ

نه مل يتح  م، ولأ بع����د اإجناز اأعمال����ه، مف�صاًل اإياها على اأر�ص وطن����ه الأ

�صكن����در اإكم����ال خمطط����ه، فق����د توىل ذلك م����ن خلف����ه يف ال�صلطة،  لالإ
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�صكندر العديدين، هو الوحيد الذي  وكان »�صلوق�ص« من بني خلفاء الإ

�صكندر، فحّل يف املدينة حمّله، واأحرز  ا�صتح����ق اأن يرتقي اإىل مرتب����ة الإ

املج����د والق����وة بب�صالته، ل يف معرك����ة واحدة، بل يف اأك����رث من معركة.. 

ومّت كل �ص����يء ب����اإرادة ال�صم����اء، فق����د �صبق اأن قامت هن����ا، مدينة حملت 

ا�ص����م موؤ�ص�صه����ا »اأنتيجونو�ص« ل تبعد عن املدين����ة احلالية )اإل قلياًل( 

وفيه����ا ق����ّدم اأ�صاحيه بعد انت�صاره، وعندما نح����ر الثور )الفدية( وزّود 

املعاب����د بكل �صيء –وفق التقاليد- امتدت النار اإىل فديته، فالتهمتها 

ل����ه زيو�ص، من عر�صه،  ب�رشع����ة، دليل القب����ول والر�صا.. بل لقد اأطّل الإ

واأر�صل طائره املحبوب )الن�رش( اإىل املذبح، فحّط من فوق روؤو�ص النا�ص، 

�صحية( من و�ص����ط اللهب وحّلق بهما..  واختط����ف وركي الذبيحة )الأ

وهب����ط الن�����رش، وو�صع اللحم املختطف، على مذب����ح زيو�ص، الذي كان 

�صكندر هناك.. عندما ترّبد مباء الينبوع، فانتع�ص بدنه..  ق����د اأقامه الإ

ولئ����ك الذي����ن يفتق����رون اإىل الفاأل،  وهك����ذا تاأّك����د للجمي����ع.. حت����ى لأ

اأن زيو�����ص، كان ق����د اأو�ص����ى باأن تق����ام مدينة يف هذا امل����كان.. فبدا وكاأن 

�صلي����ة، يف �صبيلها اإىل التحقق، فجم����ع )�صلوق�ص(  �صكن����در الأ رغب����ة الإ

اأمه����ر ال�صّناع يف كل تخ�ص�����ص، وقّدم كل اأنواع امل�صاعدة. وحمل اأجمل 

�صطح وال�صقوف، واأنفقت  حجار املتوافرة، وقطعت الغابات لبناء الأ الأ

ال����رثوات يف اأعمال البناء.. ولتحديد اأبع����اد املدينة واجتاهاتها، اأوقف 

براج، مع  ماكن املخ�ص�صة لبناء الأ الفيل����ة على م�صافات حمددة، يف الأ

حتدي����د اأطواله����ا وارتفاعاتها وات�ص����اع البواكي )املظ����الت التي حتمي 

ا ال�ص����وارع اجلانبية فقد  عم����دة.. اأمَّ جانب����ي ال�ص����ارع( وال�صوارع ذات الأ

ن����رثت، لتعي����ني تقاطعه����ا وتق�صيماته����ا –حب����وب القمح- الت����ي تولت 

ال�صف����ن الراأ�صي����ة يف النهر نقلها.. و�رشعان م����ا قامت املدينة وامتالأ ما 
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بني منها، بال�رشعة نف�صها، بال�صكان، وقد ا�صتمدت ا�صمها من ا�صم والد 

�صلوق�ص »اأنطيوخو�ص«..

ها بها،  ر�ص، حت����ى مالأ لق����د اأق����ام �صلوق�ص امل����دن يف اأجمل بق����اع الأ

را�صي اخلالية، وه����و مل ين�صئ مدينتنا  جمّم����اًل ال�صح����راء، ومعم����رًا الأ

ن�صاء  –ح�ص����ب قول »ليبانيو�ص«- من اأجل املتعة، بل كنقطة انطالق لإ
م����دن اأخ����رى، عو�ص����ًا عن اإن�ص����اء اخلان����ات ودور الراحة، عل����ى الطريق 

ر�����ص، لدرجة اأن ما  خلدم����ة امل�صافري����ن.. لقد زرع الكث����ر منها -يف الأ

اأ�ص�ص����ه منه����ا كان كافي����ًا حلمل اأ�صماء م����دن مكدونيا كله����ا، مع جميع 

اأ�صم����اء عائلت����ه.. لق����د وجدن����ا فع����اًل، مدن����ًا كث����رة، حتم����ل اأ�صماء من 

ينتمي اإلي����ه من الرجال والن�صاء.. اذهب اإىل فينيقيا )�صواحل ال�صام( 

ل����رى مدنه هناك، اأو تع����ال اإىل �صورية )بالد ال�صام الداخلية( لت�صاهد 

عظ����م اأي�صًا.. وقد امتد بعمله بعي����دًا حتى دجلة والفرات، واأحاط  الأ

بابل باملدن.. لقد زرع مدنه يف كل مكان حتى يف بالد فار�ص..

❁    ❁    ❁

نطاكي �صفحات مطولة من خطابه للحديث  ويفرد »ليبانيو�ص« الأ

ع����ن �صح����ر املدينة الت����ي اجتذب الرج����ال خلدمتها.. لق����د جعلوا من 

خدمة مدينتهم �صيئًا ممتعًا لي�ص فيه ما يكره.. يقول »ليبانيو�ص«: يف 

مدينتن����ا، النا�ص يتبارون يف تدريب اأطفالهم، منذ ال�صغر، على توقر 

ب����اء ورعايته����م، وكان احل����كام من اأع�ص����اء جمل�ص ال�صي����وخ يتبارون  الآ

باء اإىل رعاية اأبنائهم، ومل ي�صمح ال�صيوخ، للحاجة  بدورهم، يف اإر�صاد الآ

فقط، اأن تنال من عامة النا�ص، ويف املقابل قّدم ال�صعب، ما يجب عليه 

م����ادام ما يربحه كافيًا لتوفر العي�����ص له.. كان النا�ص يحزنون عندما 

يتعر�ص �صيوخهم للكوارث، كما كانوا يغتبطون ل�صالمتهم، وقد �صارك 
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ال�صع����ب يف كل عمل ناجح مفي����د... وي�صتطيع املرء اأن يك�صف اجلوهر 

خطاء الت����ي ت�صدر عنه..  احلقيق����ي ل�صخ�صي����ة ال�صع����ب اإذا دقق يف الأ

�����رشار.. ويبتع����د عن الدناي����ا.. وكم كان  و�صعبن����ا طاه����ر يك����ره ال�رش والأ

�صعبنا اأريحّيًا ومتقدمًا يف فعل اخلر، حتى اإن التقاليد التي اأهملها 

الغ����ر، كرعاي����ة العائلة اأو الف����رد، ميار�صها �صعبنا بدق����ة حتى بالن�صبة 

للغرب����اء.. لق����د غر�ص����ت املدين����ة فين����ا ال�صجاعة عن����د ال�ص����ّدة، واحلذر 

واليقظة واحلر�ص على و�صائل الدفاع عند احلرب.

ويوا�ص����ل »ليبانيو�����ص« و�ص����ف مدينت����ه، ومتجيده����ا ف����راه متتلك����ه 

الرغب����ة يف و�ص����ف كل حارة و�صارع وبيت ومعلم م����ن معاملها، ونراه تارة 

يفاخر يف و�صف مزاياها التي ل ي�صاهيها فيها اأحد، مثل »احلوريات 

املعب����ودات« واملياه الرائعة التي اتخذت منها »حوريات املاء« مقرًا لهن، 

وا�صتخدمنه����ا مثلم����ا يفع����ل املل����وك، عندما يتخذون قالع����ًا حم�صنة 

مقّرات لهم، مما جعل »ليبانيو�ص« يعتقد باأن تلك الق�صة، التي تدور 

حول احلوريات الثالث، الالتي ا�صركن يف مباريات اجلمال، قد قدمن 

اأوًل اإىل اأنطاكية، فاغت�صلن يف هذه املياه، ثم توجهن اإىل مكان املباراة 

املعهود لال�صراك فيها، قبل �صدور حكم املحّكمني..

يف اأنطاكي����ة، مثلما جتد املاء مب����ذوًل يف كل حلظة للح�صول على 

�صواق، جتدها دائمًا جمهزة خلدمتك واإمتاعك،  حاجتك منه، كذلك الأ

لهة،  وحلول الليل ل يقلل من الن�صاط والعمل.. وحاملا حتّل اأعياد الآ

طعمة واللحوم، ومع  تقّدم املوائد املعروفة مبوائد ال�صم�ص، مغّطاة بالأ

اأن حكامنا، هم الذين ي�صعونها باأنف�صهم، يف جنح الظالم، يتظاهرون 

ر�����ص، ت�صعها بنف�صه����ا، وهكذا ف����اإن امل�صافري����ن، عندما  باأنه����ا هب����ة الأ

يقرب����ون من املدينة يف اأثناء الليل، منهني رحلتهم، يندفعون نحوها 
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نهم يعرفون جي����دًا، اأنها  بقل����وب مفعم����ة بالطماأنين����ة وال�صتب�ص����ار، لأ

�ص����وف متّده����م بالقوت ليل نهار، واأنه با�صتطاعته����م اأن ي�صتحموا، واأن 

يتمتعوا باأطايب املاأكولت معًا، اأف�صل بكثر واأروع، حتى من املدعوين 

اإىل اأعياد الن�رش يف نهاية املباريات.. وثمة اأمر جميل اآخر يف اأنطاكية 

له »تي�����ص« موزع  وه����و اأن الفق����ر امل����وزع، مل يح����رم م����ن الطع����ام.. اإن الإ

غني����اء، نتاج البحر،  رزاق، اأعط����ى ل����كل اإن�صان م����ا ينا�صبه.. منح لالأ الأ

خرين نتاج البحرة، واأعطى نتاج النهر للجميع.. ولالآ

ويخت���م »ليبانيو�ص« خطاباته بتمجيد مدينته اأنطاكية، التي تتزين 

ول مّرة،  دائمًا، كما لو كانت معّدة حلفلة عر�ص.. من ذا الذي ي�صاهدها لأ

ول يعتق���د اأنه ق���ادم اإىل مهرجان؟.. من ذا الذي يك���ون مكتئبًا بطبعه، 

ول حتّول مدينتنا حزنه اإىل مباهج؟ وما الغرابة يف ذلك؟.. األ متتلك 

عذوب���ة الن�صيم، ومتعة احلمامات، وازدهار التجارة.. األ متتلك ينبوعًا 

متاألق����ًا م����ن الزه����ور، و�صيفًا يوم�����ص كالوه����ج، وبلون كاأل����وان اأ�صجار 

الفاكه����ة، حم����وًل املدين����ة اإىل رو�صة م�صّمخة بالعط����ر؟! مدينتنا هي 

نها متلك  به����ى جماًل، من تلك الت����ي تبدو اأكرث �صعة منها، وذلك لأ الأ

دب.. هم، األ وهو التعليم والأ بهى والأ ال�صيء الأ

❁    ❁    ❁
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اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي. ❁

�ساطري جر والنخيل يف العقائد والسجر والنخيل يف العقائد والسجر والنخيل يف العقائد والأ سال�سال�

د.عمر الدقاق

❁

من������ذ اأن تفك������ر الب�ش������ر فيم������ا حوله������م 

أدرك������وا بفطرته������م تمايز  من الكائن������ات، وا

ان الكون يتان الكون يتاألف من  أ الموج������ودات، بدا له������م ا

أربعة ه������ي التراب والم������اء والنار  ������ر ش������ر ش������ر ا شعنا�شعنا�

وا ووا وؤوا اأن كل ما حوته دنياهم،  ووالهواء، كذلك رووالهواء، كذلك ر

اشاشاً شي�شي� أ ه������م، ال يخرج شه������م، ال يخرج شه������م، ال يخرج ا شوما وقع������ت عليه حوا�شوما وقع������ت عليه حوا�

ان والحيوان شان والحيوان شان والحيوان  شن�شن� ر ه������ي: اشر ه������ي: اشر ه������ي: االإ شربعة عنا�شربعة عنا� أ ع������ن ا

واها في شواها في شواها في  شنه ال �شيء �شنه ال �شيء � أ والنب������ات والجماد.. وا

هذا الوجود.

زلي في هذه  ر اشر اشر االأ شا النبات فكان العن�شا النبات فكان العن� ا النبات فكان العن�ما النبات فكان العن�مَّ أ ا

ل وعا�ش  ل وعا�ش ول وعا�ش وَّ ان اشان اشان االأ شن�شن� شر�شر�ش الذي اقتات به االإ االأ

تر شتر شتر  ش�ش� �ر �ر  ر شر ش شخ�شخ� عليه دهوراً من الزمان وبورقه االأ
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اآدم عورته منذ فجر الوجود كما تذكر الكتب 

المقد�سة. 

ر سر سر  سله جذور تنت�سله جذور تنت� له جذور تنت�سله جذور تنت�س س�س� جرة نبات معم������ر، سجرة نبات معم������ر، سجرة نبات معم������ر، اأ سال�سال�

ر�ض  تحت الت������راب. وله �ساق ترتف������ع فوق الأ

جرة. وال�س������اق تنمو وتتفرع سجرة. وال�س������اق تنمو وتتفرع سجرة. وال�س������اق تنمو وتتفرع  س������كل جذع ال�س������كل جذع ال� ������كل جذع ال�س������كل جذع ال�س سوت�سوت�

راء تتجدد في سراء تتجدد في سراء تتجدد في  س خ�س خ� أوراقاً ون������اسون������اسون������اً عّدة تنبت ا سغ�سغ�

كل عام. 

جر، وتجمع سجر، وتجمع سجر، وتجمع  سجرة واحدة ال�سجرة واحدة ال� جرة واحدة ال�سجرة واحدة ال�س سوفي اللغة ال�سوفي اللغة ال�

جار. وتعني ما سجار. وتعني ما سجار. وتعني ما  س�س� أ جرات قيا�ساسجرات قيا�ساسجرات قيا�ساً وا س على �س على � اساساً سي�سي� أ ا

جر النبات سجر النبات سجر النبات  س�س� أ ر�ض. وا قام من �ساق من نبات الأ

ر�ض  ر الجر الّجر الأ جسجس سجره، والمتعدي �سجره، والمتعدي � جره، والمتعدي �سجره، والمتعدي �س سزم كثر �سزم كثر � فعل ل

جراء سجراء سجراء  سير �سير � ير �سير �س سجر فت�سجر فت� جر فت�سجر فت�س سجرها جعلها كثيرة ال�سجرها جعلها كثيرة ال� جرها جعلها كثيرة ال�سجرها جعلها كثيرة ال�س س�س� أ وا

ين �سيناسين �سيناسين �سيناً سج������رة. وبع�ض العامة تلف������ظ ال�سج������رة. وبع�ض العامة تلف������ظ ال� ج������رة. وبع�ض العامة تلف������ظ ال�سج������رة. وبع�ض العامة تلف������ظ ال�س سوم�سوم�

اساساً كنية �سيجري في  سي�سي� أ فتقول �سج������رة، ومنها ا

يزري ن�سبة سيزري ن�سبة سيزري ن�سبة اإلى  سنها �سنها � محافظة اإدلب ويق������ال اإ

ي������زر وقلعتها المعروفة. وعل������ى هذا الغرار سي������زر وقلعتها المعروفة. وعل������ى هذا الغرار سي������زر وقلعتها المعروفة. وعل������ى هذا الغرار  س�س�

قيق الخابور وهما رافدان سقيق الخابور وهما رافدان سقيق الخابور وهما رافدان  سثمة نهر ال�ساجور �سثمة نهر ال�ساجور �

ل لفظه سل لفظه سل لفظه  س�س� في حو�ض الفرات. وقد يكون في اأ

جر في سجر في سجر في  سي ال������دال على كث������رة ال�سي ال������دال على كث������رة ال� اج������ور ساج������ور ساج������ور اأ سال�سال�

أية  اساساً بال�سين. وفي ا سي�سي� أ ار ينطق سار ينطق سار ينطق ا سفافه ثم �سفافه ثم � فافه ثم �سفافه ثم �س س�س�

أو ال�سجر هو  احال ف������احال ف������اإنَّ ال�ساجور في اللغ������ة ا

دب في  الممتل������ئ بالماء. ومن علماء اللغة والأ

نف سنف سنف  سجري وله كتاب م�سجري وله كتاب م� جري وله كتاب م�سجري وله كتاب م�س ستراث العرب اب������ن ال�ستراث العرب اب������ن ال�

جري. سجري. سجري.  سيعرف بمختارات ابن ال�سيعرف بمختارات ابن ال�

هورة في التاريخ سهورة في التاريخ سهورة في التاريخ  سة م�سة م� أ اجرة الدر ا�سم امراجرة الدر ا�سم امرا جرة الدر ا�سم امرسجرة الدر ا�سم امرس سو�سو�

مة الدين، كانت من جواري الدولة سمة الدين، كانت من جواري الدولة سمة الدين، كانت من جواري الدولة  سلقبها ع�سلقبها ع�

ليبية، وقد سليبية، وقد سليبية، وقد اأعتقها  سبان الحروب ال�سبان الحروب ال� إيوبي������ة اإ إيوبي������ة 
الأ

مواله������ا الوزير عز الدين ثم تزوجها ف�شاركته 

مور مدة  في الحكم ونابت عنه في ت�شريف االأ

أراد الزواج  م������ن الزمن بذكاء واقتدار. ولم������ا ا

عليها اأمرت مماليكها بقتله خنقاً في الحمام. 

�ش������رة الحاكمة ت�شدوا  ولكن خ�شومها من االأ

له������ا في اثر ذل������ك فاأو�شعوها �شرب������اً بالنعال 

والقباقيب حتى ماتت. بعد اأن كانت ملكة ذات 

باأ�س حتى �شربت النقود با�شمها. 

أي�شاً الث������وب الم�شجر  وفي �ش������دد اللغة ا

هو كثير الر�شوم والخط������وط المتداخلة وهو 

م�شهور في �شناعة الن�شي������ج بال�شين. واأر�س 

�شجراء اأو مكان م�شج������ر كثيفة ال�شجر. وفي 

مج������ال الداللة المجازية للفع������ل �شجر ي�شجر 

�شجوراً و�شج������اراً بين النا�س اأي تنازعوا. وفي 

ُموَك ِفيَم����ا �َصَجَر  ����َى ُيَحكِّ الق������راآن الكريم »َحتَّ

ي������ة65. اأي اختلفوا  َبْيَنُه����ْم« �شورة الن�شاء، االآ

أو ت�شابكوا  ودخل بع�شهم في بع�س فا�شتبكوا ا

�شج������ار فيما بينه������ا. ومن معاني  كت�شاب������ك االأ

ال�شج������ر بالت�شكي������ن مخرج الف������م والحروف 

ال�شجرية في اللغة هي ال�شين وال�شاد والجيم، 

وقد �شميت بذل������ك لخروجها من ال�شجر وهو 

مخرج الفم. 

أ�شماء اأخرى عّدة  أي�ش������اً ا وفي لغة العرب ا

ألف������اظ مترادفات اأو مقارب  لل�شجرة بع�شها ا

يك������ة والدوحة  لذل������ك في دالالته������ا ومنها االأ

أي�شاً �شج������ر الزقوم.  وال�شرح������ة وال�ش������درة وا

يك������ة كم������ا تذك������ر المعاجم ه������ي ال�شجرة  فاالأ
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غ�شان والمت�شابكة الفروع وجمعها  الكثيرة االأ

غ�شان  اأيك، والدوحة وارفة الظالل كثيرة االأ

وجمعه������ا دوح. وال�شرحة ه������ي التي ال �شوك 

فيها. وال�ش������درة هي ال�شج������رة العظيمة التي 

تنبت النبق..

اأنواع ال�سجر: 

أنواع بالغة الكثرة النت�شارها على  وال�شجر ا

ر�������س وتباين مناطقه������ا وبيئاتها تبعاً  �شطح االأ

لدرجات الح������رارة والب������رودة ولن�شبة الرطوبة 

والجفاف في اأجوائها وتنوع تربتها بين طينية 

ورملية. وهذا التنوع في الطبيعة والمناخ يتجلى 

أ�شكالها وحجومها،  في تباي������ن تكوينها وتفاوت ا

رز و�شجر ال�شف�شاف  من مثل �شجر النخيل واالأ

والزيتون والتين والموز واللوز والتفاح، وكذلك 

نانا�س وجوز الهند وغير ذلك مما  المانغ������و واالأ

يتعذر ح�ش������ره في اأرجاء المعم������ورة ومختلف 

آ�شيا واأفريقيا واأميركا.  قاراتها في ربوع ا

وهذا التالحم بين البيئ������ة وال�شجرة، وفي 

ن�شان وال�شجرة اأدى بطبيعة  الوقت نف�شه بين االإ

أ�شاطير واآداب لدى  الحال اإلى خلق معتقدات وا

مكنة.  زمنة وامتداد االأ الب�شر عبر توالي االأ

وتذكر كتب التاري������خ القديم اأن الفينيقيين 

رز المعمر من اأعالي  أ�شجار االأ عمدوا اإلى قطع ا

جب������ال لبنان واتخذوا اأخ�شابها �شفناً عبروا بها 

اإل������ى البح������ر وانت�شروا في حو�������س المتو�شط. 

أي�شاً اأن الملك �شليمان في عهد الملكة  ويروى ا

رز ف������ي بناء �شفنه  بلقي�س ا�شتخ������دم خ�شب االأ

وبيوت مملكته. 

وهذا التن������وع البالغ مرده اإلى تنوع البيئات 

ف������ي القارات الخم�������س عبر ال�ش������رق والغرب، 

أكثره يتكاثر تلقائي������اً في بالد الهند وال�شين  وا

ميركي.  والع������رب واأدغال اأفريقيا والغ������رب االأ

ن�شان في الع�شور الحديثة باإكثار  وق������د عنى االإ

ال�شجر واهتم بتطويره على نحو علمي مدرو�س 

وكان له من ذلك مردود اقت�شادي كبير وثروات 

بالغة ..

ن�شان  وما يجدر ذكره في هذا ال�شدد اأن االإ

تمكن من التحكم في بع�س �شالالت ال�شجر من 

خالل ما يعرف علمي������اً بالتقزيم. وقد امتازت 

ال�شين واليابان به������ذا المنحى الفني المتطور 

وا�شتنبطت������ا �شجي������رات بالغ������ة ال�شغ������ر فائقة 

الجمال وتقتنى اليوم للزينة في حياة النا�س.. 

فوائد ال�سجرة: 

ن�شان،  فوائد ال�شج������رة جمة في حياة االإ

وهي في طليعة مقوم������ات عي�شه وا�شتمرار 

وج������وده. وا�شتعماالته������ا بالغ������ة الكثرة وفي 

آيات عّدة تعدد فوائد ال�شجر  القراآن الكريم ا

���ِذي َجَعَل َلُكم  ومنافع������ه مثل قوله تعالى »الَّ

ْنُه  َذا اأَنُت���م مِّ ���ِر َن���ارًا، َف���اإِ ْخ�صَ َج���ِر اْلأَ ���َن ال�صَّ مِّ

أي�شاً  ية80. وقوله ا ُتوِق���ُدوَن« �شورة ي�������س، االآ

ْنُه �َص���َراٌب َوِمْنُه �َصَجٌر  ُك���م مِّ آية اأخرى »لَّ ف������ي ا

ية10.  يُموَن« �شورة النحل، االآ ِفيِه ُت�صِ
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أي�ش������اً، ي�شتف������اد من خ�شبه������ا في بناء  وا

ثاث ونحو ذلك  البيوت والمرافق و�شناعة االأ

من م�شتلزمات الحياة كذلك داأب الب�شر منذ 

�شال������ف الع�شور على اال�شتف������ادة من خ�شبها 

وحطبه������ا وق������وداً للتدفئة والطع������ام. كذلك 

ي�شن������ع من ورقه������ا عجينة ال������ورق ومختلف 

أي�ش������اً ت�شتخل�س مواد  اللدائن ومن ق�شرها ا

نفي�شة كالمط������اط وال�شمغ والقرفة والفلفل 

�شبغة  والتواب������ل وال�شمع وزي������وت الراتنج واالأ

والكين������ا والتيبريبانتين ونحو ذلك في مجال 

ال�شناع������ات الكيميائية و�شناع������ة ال�شابون 

والعلوم الطبية - ال�شيدلية..

وف������ي الوقت نف�ش������ه وعلى �شعي������د اآخر 

�شج������ار واأغ�شانها في  ت�شتخ������دم اأخ�شاب االأ

جهزة المتط������ورة وفي حقول الزينة  �شنع االأ

والفن والجمال والمو�شيقى ومنها اآالت العود 

والكمان والناي والمزامير والدفوف... وقد 

عم������د الب�شر منذ الق������دم اإلى �شن������ع اأدوات 

الحرب والقتال من فروع ال�شجر مثل الرماح 

قوا�س والنبال.  واالأ

خ������رى في بالد  وم������ن اال�شتخدام������ات االأ

ق�ش������ى يتخذ ق�شب البامبو القوي  ال�شرق االأ

في �شن������ع مواد مفيدة ف������ي البناء ومجاالت 

متنوعة في عالم الحرف والزينات ونحوها.. 

وراق  غ�ش������ان واالأ ������ا النفايات من بقايا االأ مَّ
أ ا

أو الجافة فهي م�ش������در غني لعلف  التالف������ة ا

الحيوان..

ولل�شج������ر ف�شل بالغ ف������ي تح�شين البيئة 

�شجار  وتلطي������ف المناخ. فحي������ن تتكاث������ر االأ

والنباتات وت�ش������كل كروماً وحق������والً وغابات 

يغ������دو تاأثيره������ا مهماً في تكوي������ن التربة من 

حيث حرارتها وبرودتها، وجفافها ورطوبتها 

وم������ا يت�شل بذل������ك من ن�شوء الحي������اة البرية 

والجوية لدى مختلف الحيوانات. وتبعاً لكل 

�شجار هما  ذلك فاإن تكاثر النبات وتكاثف االأ

الطري������ق المج������دي لمقاوم������ة الت�شحر وهو 

المع�شل������ة التي تواجه كثيراً من المناطق في 

العالم وال�شيما في ربوع جزيرة العرب وبلدان 

الخليج.. 

حقاً اإن الماء وال�شجر قوام حياة الب�شر.

❁    ❁    ❁

�سالم:  منـزلة ال�سـجر فـي الإ

ولل�شج������ر والنخيل حي������ز كبير في تراث 

الع������رب والم�شلمي������ن حي������ن ورد ذكرهم������ا 

آي������ات القراآن الكريم. وقد اأجرى  مرات في ا

الخالق الروح والحياة في ال�شجرة حين ذكر 

�شجوده������ا له وبواأها منزل������ة عليا في الكون 

وقرنها مع النجم في رفع������ة �شاأنهما، وذلك 

َجُر َي�ْصُجَداِن«  ْجُم َوال�صَّ في قوله تعالى: »َوالنَّ

ية6.  �شورة الرحمن، االآ

أي�شاً  وقد ورد ذكر ال�شجر والنخيل كثيراً ا

ف������ي معر�س الو�ش������ف وفي مج������ال الترغيب 

�شجار التي اهتم  أ�شهر االأ والترهيب. ولعل من ا
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ولى �شدرة  به������ا الم�شلمون ثالث �شج������رات، االأ

غ�شان،  المنتهى. وهي �شجرة عظيمة وارفة االأ

موقعها على يمين العر�س وفي اأعلى عليين في 

خرى هي �شجرة  جنات النعيم. وال�شج������رة االأ

كريهة المراأى ت�شمى �شجرة الزقوم، وهي كما 

ية الكريمة في اأدنى دركات جهنم  ج������اء في االآ

وتخرج م������ن اأ�شل الجحي������م وثمارها كروؤو�س 

ا ال�شجرة  مَّ
أ ثي������م. ا ال�شياطي������ن، وهي طعام االأ

�شالم والتي  بعد �شه������رة في االإ
الثالثة وهي االأ

ذك������رت مرات في القراآن الكريم فهي ال�شجرة 

دم، اإنه������ا �شجرة بهية 
آ الت������ي عرفت ب�شج������رة ا

الم������راأى �شهية الثمر، وتتربع في رحاب جنات 

النعيم. وفي ه������ذا ال�شدد قال اهلل تعالى )َيا 

����َك َعَل����ى �َصَج����َرِة اْلُخْل����ِد َوُمْلٍك لَّ  آَدُم َه����ْل اأَُدلُّ ا

ية120. َيْبَلى( �شورة طه، االآ

�شجار في  جم������ال فقد ورد ذك������ر االأ وباالإ

يات نحو �شب������ع وع�شرين مرة. وقد  تل������ك االآ

�شجار والثمار  أق�ش������م اهلل تعالى ببع�������س االأ ا

يِنيَن«  ْيُتوِن، َوُط���وِر �صِ يِن َوالزَّ ف������ي قوله »َوالتِّ

يتان 1-2. وبكثير مما خلق  �ش������ورة التين، االآ

ْم�ُص  من الكائنات في هذا الكون فقال »َوال�صَّ

َجُر« �شورة  ُج���وُم َواْلِجَب���اُل َوال�صَّ َواْلَقَم���ُر َوالنُّ

ية 18.  الحج، االآ

أ�شجار النخيل  آيات ع������ّدة ا كما ذكر في ا

آياته  والرمان والزيتون والتين والعنب. ومن ا

ْخَل  الكريمة ف������ي هذا ال�شدد قول������ه: »َوالنَّ

���اَن«  مَّ ْيُت���وَن َوالرُّ ُكُل���ُه َوالزَّ ْرَع ُمْخَتِلف���ًا اأُ َوال���زَّ

أي�شاً »ُينِبُت  ية141. وقوله ا نعام، االآ �شورة االأ

ْعَناَب«  ِخيَل َوالأَ ْيُت���وَن َوالنَّ ْرَع َوالزَّ َلُك���م ِبِه الزَّ

ية11. �شورة النحل، االآ

وف������ي �ش������ورة الفتح من التنزي������ل العزيز 

�شالم من  آيات ت�شير اإلى ما كان في فجر االإ ا

وائل للنبي )�شلى  اأمر مبايعة الموؤمني������ن االأ

اهلل عليه و�شلم( تح������ت ال�شجرة اإذ عاهدوه 

�شالم  على الم�شي معه مجاهدين لن�شرة االإ

ورفع �شاأن لوائه.. فحين نزل الر�شول )�شلى 

اهلل عليه و�شلم( الحديبية �شنة )6( للهجرة، 

وهي قرب مكة، وكان ق�شده اأن يعتمر، بعث 

بخرا�������س بن اأمية الخزاع������ي اإلى اأهل مكة، 

فهمَّ الم�شركون بقتله، فحماه بع�شهم فرجع، 

فبع������ث النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( عثمان 

ابن عف������ان، فحب�شوه واأرج������ف بقتله، فدعا 

ألفاً وثالثمئة  ر�ش������ول اهلل اأ�شحابه، وكان������وا ا

ألفاً وخم�شمئة، وبايعهم  أو ا أربعمئة ا ألفاً وا أو ا ا

على اأن يقاتلوا قري�شاً وال يفروا منهم. 

وكان الر�ش������ول )�شل������ى اهلل عليه و�شلم( 

أو �شدرة، وهي ال�شجرة  جال�ش������اً تحت �شمرة ا

ي������ة الكريمة اإذ قال تعالى: 
المذكورة في االآ

ْذ ُيَباِيُعوَنَك  ِمِنيَن اإِ ْ
 َع���ِن اْلُموؤ

ُ َي اللَّ »َلَق���ْد َر�صِ

ية18.  َجَرِة« �شورة الفتح، االآ َتْحَت ال�صَّ

وقد اأولى اهلل تعالى جنات النعيم وجمال 

آي������ات كثيرة،  طبيعته������ا اهتمام������اً كبيراً في ا

فو�شف ال�شجر الملت������ف واأغ�شانه الن�شرة 

واأوراقه الخ�شر وظالله المديدة ونحو ذلك 
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باأبلغ العبارات واأحل������ى ال�شور. كذلك عني 

بو�شف م������ا ت�شمه �شائر الحدائق من فواكه 

واأعناب، حيث يتجلى من كل فاكهة زوجان. 

حين تنعم النف�س ال�شالحة في تلك الرحاب 

البهي������ة بكل ما وعد اهلل ب������ه عباده المتقين 

من المت������ع والمباهج وفي ذلك يقول تعالى: 

���ا َكاَن َلُك���ْم اأَن ُتنِبُتوا  »َحَداِئ���َق َذاَت َبْهَج���ٍة مَّ

ية60. �َصَجَرَها« �شورة النمل، االآ

وف������ي �ش������دد ب������دء الخليقة ثم������ة وقفة 

خا�شة في الق������راآن الكريم حول اآدم وحواء، 

فقد حذرهما تعالى م������ن م�س �شجرة كانت 

بقربهما وذلك كي ال يلحق بهما �شوء واأي�شاً 

بق�شد اختبار مدى طاعتهما. وكان اأن قال 

َج���َرَة َفَتُكوَنا ِمَن  لهم������ا »َوَل َتْقَرَبا َه����ِذِه ال�صَّ

ية35. غير  اِلِمي���َن« �ش������ورة البق������رة، االآ الظَّ

اأن اآدم وحواء وقع������ا في اإغواء تلك ال�شجرة 

الجميلة وثمارها ال�شهي������ة، وكان اأن امتدت 

آدم اإلى ال�شج������رة المحرمة ولم ي�شتطع  ي������د ا

كب������ح جماح رغبته ف������ي اأكل ثمارها اليانعة. 

وبذلك وقعت الخطيئ������ة وحقت اللعنة على 

اآدم وحواء فاأخرجا م������ن الجنة ليت�شردا مع 

بد.  ر�س اإلى االأ
ن�شلهما في اأرجاء االأ

❁    ❁    ❁

آخ������ر هنالك دول عّدة في  وعلى �شعيد ا

طليعتها �شوري������ة تقيم لل�شج������رة �شاأناً مهماً 

وتخ�ش�������س يوماً لها في الع������ام ت�شميه عيد 

ال�شجرة محتفل������ة فيه بتكريمه������ا ورعايتها 

وغر�س اأعداد كبيرة منها. فثمة بالد اتخذت 

أ�شجار معينة �شع������اراً لها وجعلتها رمزاً  من ا

في علمه������ا، كالنخلة في المملك������ة العربية 

رزة في الجمهورية اللبنانية،  ال�شعودية، واالأ

وورقة العنب في دولة كندا. 

في اآداب العرب واأ�سـعارهم: 

آي������ات تقدي������ر الع������رب لل�شجرة  ا وم������ن 

أبا بكر ال�شديق  أّن الخليفة ا وحر�شهم عليها ا

حين اعت������زم تجيي�س كتائب المجاهدين في 

�شالم لن�شر ر�شال������ة الدين الجديد  فج������ر االإ

وقف بين الجموع خطيباً واأو�شى المقاتلين 

في �شبيل اهلل، وم������ن منطلق اإن�شاني ونف�س 

عجاب والفخار، باأن  �شامي������ة يدعوان اإلى االإ

ال يقتل������وا �شيخاً وال طفاًل، كما اأو�شاهم باأن 

ال يقطعوا �شج������رة، اإذ كان يرى في ال�شجرة 

أ�شا�شياً من م�شادر الحياة، واليجوز  م�شدراً ا

قطعه������ا حتى ف������ي اإبان الح������رب فكيف في 

اأوقات ال�شلم. 

لقد كان العرب يرون في ال�شجرة �شبباً من 

أ�شباب الحياة وم�شدراً من م�شادر الخير. ا

وال�شعر كما هو معلوم ديوان العرب. فقد 

�شكا الزبرقان بن بدر ال�شاعر الحطيئة اإلى 

الخليفة عمر ب������ن الخطاب في اثر ق�شيدة 

هجاء مرة قال له فيها: 

لبغيتها     تـــرحـــل  ل  الـــمـــكـــارم  دع 

الكا�سي  الطاعم  اأنــت  فاإنك  واقعد 
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أم������ر الخليفة بحب�س ال�شاعر عقاباً  وقد ا

له لتطاوله على اأحد كرام النا�س.. وعندما 

ا�شت������دت وطاأة ال�شجن علي������ه، نظم ق�شيدة 

رقيقة ا�شتعطف بها عمر ملتم�شاً منه العفو 

والغف������ران والعطف على �شغاره المحتاجين 

اإلى عن�شري الحياة الماء وال�شجر كما قال، 

اأي الطعام وال�شراب. ومطلع الق�شيدة وهو 

البيت الذي يعنينا: 

رخ     طــــفــــال بــــذي مــ مـــــاذا نـــقـــول لأ

الــحــوا�ــســل ل مــاء ول �سجر  زغــب 

وكان اأن رق الخليفة عمر لما �شمع فعفا 

عن������ه واأمر له بمبلغ من المال ا�شترى به منه 

اأعرا�س الم�شلمين. 

ومن الطبيعي بعد ذلك اأن يكون لل�شجر 

حيز وا�شع في قرائ������ح ال�شعراء من الوجهة 

أ�شكال ال�شجر  ن و�شف ا الفنية والجمالية. الأ

والنبات، وما يتعلق بذلك من ت�شوير لت�شابك 

اأغ�شانها، وحفيف اأوراقها، وتناغم بالبلها، 

كل ذلك ي�شكل وجهاً متاألقاً من اأوجه و�شف 

الطبيعة الفاتنة عن������د العرب. هذا الو�شف 

الذي ي������كاد يكون عمدة النظ������م عند جميع 

ال�شعراء قدمائهم ومحدثيهم. 

وكم������ا داأب ال�شعراء العرب على محاورة 

الخي������ل والذئاب، ومناج������اة الطير والظباء، 

أي�شاً اإلى ال�شج������رة ياأن�شون بها في  التفت������وا ا

وحدتهم، ويبثونه������ا نجوى نفو�شهم ويتعزون 

بها عن همومهم واأحزانهم. ومن هذا القبيل 

موية  مطلع ق�شيدة يتيمة ذائعة لل�شاعرة االأ

ليلى بنت طريف الملقبة بالفارعة ال�شيبانية 

تندب فيها اأخاها الغالي: 

اأيــــا �ــســجــر الــخــابــور مــالــك مــورقــًا    

كــاأنــك لــم تــجــزع على ابــن طريف

لقد قت������ل اأخوها الوليد ب������ن طريف في 

اإح������دى المعارك فجعلت تبكي������ه مثلما بكت 

الخن�ش������اء اأخاها �شخراً، فا�شودت الدنيا في 

�شجار  عينيها، حتى لقد عجب������ت من تلك االأ

الحانية على �شفاف الخابور كيف بقيت على 

خ�شرتها ون�شارتها م������ن دون اأن تاأ�شى على 

فراق اأخيها الفتى الكريم المغوار. 

واإذا كان������ت ال�شاعرة ليل������ى ال�شيبانية قد 

نه لم ي�شاركها اأحزانها،  عتبت على ال�شجر الأ

ندل�شي اب������ن زيدون  فاإنَّ روؤي������ة ال�شاع������ر االأ

للطبيع������ة كانت مغايرة، حين نظر اإلى الزهر 

الف������واح وقد تو�شعت فوق������ه قطرات الندى، 

فت������راءى له حزيناً باكياً مثله وكاأنما رق لحال 

ال�شاعر المتي������م، فراح يذرف الدموع م�شفقاً 

أ�شجانه.  عليه، وم�شاركاً اإياه في همومه وا

ي      اأرقـــــ ــت  عــايــنـــ اإذ  اأعـــــــيـــنـــه  كــــــاأن 

رقراقا  الدمع  فجال  بي  لما  بكت 

ال�سـجرة المبـاركة )الـنخيـل(: 

النخلة والناقة عمدت������ا الحياة الب�شرية 

أكثر الكائنات  ف������ي البوادي والقفار، وهم������ا ا

ف������ي الطبيعة تحماًل لوطاأة المناخ المتفاوتة 

وتقلباته �شيف������اً و�شتاًء ولياًل ونهاراً. وكذلك 
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يتجل������ى �شب������ر الن������وق والنخيل ف������ي مدى 

تحمل �شح الم������اء و�شدة الجفاف وقلة الزاد 

والغذاء. ولذلك كان هذان الكائنان قادرين 

ن������واء وتقلبات  على التكي������ف تجاه ق�شوة االأ

الطبيعة. 

وقد حظ������ي �شج������ر النخيل ف������ي تراث 

الع������رب والم�شلمين باهتمام بال������غ، اإذ واله 

الخالق منزلة رفيعة بي������ن النبات وال�شجر، 

ونوه كثيراً بف�شله، كما عمد اإلى ذكر بع�س 

أنواع ثمره مثل التم������ر والرطب، وكذلك ما  ا

يت�شل بر�شوخ جذوره و�شموخ جذوعه، ولي�س 

اأدل عل������ى ذلك من اأن الق������راآن الكريم عمد 

أكثر ما  اإلى ذكره مايزيد على ع�شرين مرة، وا

يات البينات كان في معر�س  ورد في تلك االآ

الترغيب، اأو في مجال ت�شوير جنات النعيم، 

َها  َقاٍت لَّ ْخ���َل َبا�صِ م������ن مثل قوله تعالى: »َوالنَّ

ْلِعَب���اِد« �ش������ورة ق، من  ي���ٌد،  ِرْزق���ًا لِّ �صِ َطْل���ٌع نَّ

أي�شاً: »ِفيَه���ا َفاِكَهٌة  يتي������ن10-11. وقوله ا االآ

ْكَم���اِم« ثم قول������ه: »َوَجَعْلَنا  ْخ���ُل َذاُت اْلأَ َوالنَّ

ْرَنا ِفيَها  ِخيٍل َواأَْعَناٍب َوَفجَّ اٍت ِم���ن نَّ ِفيَها َجنَّ

ية34. ف�شاًل عن  ِم���ْن اْلُعُيوِن« �شورة ي�س، االآ

آيات عّدة اأخرى في هذا المجال.  ا

وتتجلى منزلة النخلة عند اهلل تعالى على 

آخ������ر، وذلك ب�شدد ما كان من �شيرة  �شعيد ا

مريم ال�شيدة العذراء حين جاءها المخا�س 

وهمت بوالدة عي�ش������ى عليه ال�شالم، فالذت 

بج������ذع نخلة تتفياأ ظله������ا، وت�شتتر بجذعها، 

بعد اأن غلبها الحياء، وران عليها الحزن مما 

أ روعها اإال حين ا�شتمعت  ه������ي فيه، فلم يهدا

ي  لهي: »َوُهزِّ اإلى ذلك ال�ش������وت المقد�س االإ

ْخَل���ِة ُت�َصاِقْط َعَلْي���ِك ُرَطبًا  َلْي���ِك ِبِج���ْذِع النَّ اإِ

ية25.  َجِنّيًا« �شورة مريم، االآ

أو  ويق������ول تعال������ى ف������ي مج������ال التمثيل ا

َباَرَك���ٍة« �شورة  الت�شبيه: »ُيوَق���ُد ِمن �َصَج���َرٍة مُّ

ي������ة35. وكذل������ك قول������ه في هذا  الن������ور، االآ

 َمَثاًل َكِلَمًة 
ُ
���َرَب الّل ال�شدد: »اأََلْم َتَر َكْيَف �صَ

ُلَها َثاِب���ٌت َوَفْرُعَها  َب���ٍة اأَ�صْ َب���ًة َك�َصَج���رٍة َطيِّ َطيِّ

ية24. و�شفة  َماء« �شورة اإبراهيم، االآ ِف���ي ال�صَّ

آيات  )مبارك������ة( خا�شة بالنخلة ف������ي معظم ا

الق������راآن الكري������م، وقد اأطلق������ت على �شجرة 

َها  الزيتون مرة واحدة في قول������ه تعالى »َكاأَنَّ

َباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة«  يٌّ ُيوَقُد ِمن �َصَج���َرٍة مُّ َكْوَك���ٌب ُدرِّ

ية35. �شورة النور، االآ

في الح�ديث النب�وي: 

أثر عن النبي محمد  وعلى هذا ال�شعيد ا

)�شل������ى اهلل علي������ه و�شلم( قول������ه في حديث 

�شريف يو�ش������ي فيه بالنخلة خي������راً ويح�س 

على رعايتها: »اأكرموا عمتكم النخلة فاإنها 

آدم«. ولبع�س  خلقت من الطين الذي خلق منه ا

الباحثين وقفة مطولة حول هذا الحديث من 

حيث داللته الطوطمية المحتملة. 

وثمة اأحاديث اأخرى تنطوي على العناية 

بال�شج������رة والتنويه بثمره������ا، وقد جاء في 

ال�شحيحي������ن اأن الر�ش������ول )�شلى اهلل عليه 
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و�شل������م( ق������ال: »اإن قامت ال�شاع������ة وفي يد 

اأحدكم ف�شيلة )اأي غر�شة(، فاإن ا�شتطاع اأن 

ال يقوم حتى يغر�شها فليغر�شها«. 

أن������واع ال�شجر ف������ي اأر�س  وعل������ى قل������ة ا

ولى وربوعه������م المقفرة، فقد كان  العرب االأ

�شجار  اهتمامه������م بها كبيراً، ولع������ل �شاآلة االأ

في تل������ك البيئة با�شتثناء �شجر النخيل كانت 

�شجار واإيثارهم لها 
أ�شباب حفاوتهم باالأ من ا

ولهفتهم عليها، لم������ا عرفوه فيها من فوائد 

جم������ة، اإذ ينعمون بثمره������ا، ويقيلون بظلها، 

آه������ا، وي�شتوقدون جذوعها  وي�شتمتعون بمرا

أنه������م اأطلقوا عليها  آية ذلك ا واأغ�شانه������ا، وا

ألفاظ������اً عّدة م������ن مترادفات لغته������م الغنية  ا

على غ������رار ما فعلوا تج������اه م�شميات اأخرى 

كان لها �شاأن كبي������ر في حياتهم مثل ال�شيف 

�شد، فقال������وا لل�شجرة  والرم������ح والجمل واالأ

أراكة ودوحة.. أيكة و�شرحة وا ا

كذلك تبدت منزلة النخيل و�شائر ال�شجر 

ف������ي اأدب العرب منظوم������ه ومنثوره من مثل 

قول ال�شاعر: 

ل      ــــــــان كــــالــــنــــخـــــــــ نــــــــ�ــــــــس تـــــــــــرى الإ

الــــــدخــــــل  فـــــــــي  اأدراك  ومـــــــــــا 

وقول اآخر: 

ل        فــــي �ـــســـجـــر الــــ�ــــســــرو مـــنـــهـــم مــثــ

ثـــمـــر  لـــــــــه  ومــــــــمــــــــا  رواء  لـــــــــه 

ومن اأمثاله������م ال�شائ������رة: »اأح�شفاً و�شوء 

كيلة« ي�شرب مثاًل لمن يعمد اإلى الغ�س في 

الكيل وال������وزن اإ�شافة اإلى رداءة بقايا التمر 

ونفاياته. ومن اأمثلة العامة في هذا الع�شر: 

طول كطول النخل������ة، وعقل كعقل ال�شخلة.. 

وال�شخلة ابنة الماعز.    

وثم������ة درا�شات حديثة معمق������ة وتقارير 

علمية م�شهبة للعديد من ال�شركات العالمية 

المتخ�ش�شة في ربوع جزيرة العرب وال�شيما 

مارات العربي������ة المتحدة كانت  ف������ي دولة االإ

ح�شيلتها منجزات اقت�شادية باهرة كان في 

طليعتها الحد من ظاهرة الت�شحر ومعالجة 

ملوحة التربة وجفافها وما اإلى ذلك، ومن ثم 

التو�شع في زراعة النخيل واإكثاره. وقد تمت 

متابعة ذلك في البط������اح والواحات ومن ثم 

أنواعه وو�شائل حفظه وتعليب ثماره  تطوير ا

وت�شويقه اإلى بل������دان العالم. حتى بات يقال 

جدى  اإن النخيل هو الم������ورد االقت�شادي االأ

الذي يقابل النفط الحالي وربما بات الثروة 

الم�شتديمة في م�شتقبل الزمن القادم.

أنواع التمور كثيرة ج������داً يزيد عددها  وا

على 134 منت�شرة في القارات الخم�س، وهي 

متفاوت������ة ال�شكل والحج������م والطعم، والجيد 

منها اأي التجاري يبلغ 26 �شنفاً، وذلك على 

قدر ن�شبة ال�شعري������ات وال�شكر واأي�شاً مدى 

أو الجفاف والخ�شونة فيها..  الرطوبة واللين ا

أي�شاً بومعان  أنواعها الكثيرة الرائجة ا وم������ن ا

والخني������زي ونفال والهاللي والخ�شاب. كما 

يمر تمر النخيل بمراحل متوالية هي الب�شر 
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والرطب ثم ال�شيح اأي التمر الكامل الن�شج. 

لوان وقد ا�شتهرت به  ونخيل البلح متعدد االأ

منطق������ة البحرين، ويكثر اأي�شاً على �شواطئ 

دجلة والفرات في العراق. 

نخلة الداخل 

أ�شه������ر النخ������الت عن������د الع������رب  لع������ل ا

ول������ى هي التي ورد  والم�شلمي������ن نخلتان، االأ

ذكرها في الق������راآن الكريم نخلة مريم حين 

ول������دت طفلها عي�شى في كنف �شجرة نخيل، 

مير عبد الرحمن الداخل الذي  ث������م نخلة االأ

جلب من وطنه في ال�شام نخلة ياأن�س بها في 

ندل�س .. وحدته وغربته حين �شار اإلى االأ

دب      وقد امتد االهتمام بالنخلة اإلى االأ

وكان لها حيز كبير اأي�شاً في رحاب ال�شعر، 

أ�شهر ما يت�شل بهذا المو�شوع هو  ولعل من ا

مير  نخلة عب������د الرحمن الداخ������ل. فهذا االأ

أ�ش�س  موي المعروف ب�شقر قري�س والذي ا االأ

ندل�س  دولة عربية عزيزة الجانب في ربوع االأ

لم تطب له الحياة هناك ولم يرق له العي�س 

اإال بعد اأن ا�شتقدم نخلة من بالده في ال�شام 

وغر�شها في حديقة ق�ش������ره بالر�شافة في 

ظاه������ر قرطبة، ع�ش������اه ي�شل������و بمراآها عن 

أثارت  همومه، وياأن�س بها ف������ي غربته. وقد ا

مير ال�شاعر  تلك النخلة الفريدة في نف�س االأ

أ�شج������ى الم�شاعر وهو يتاأمل  عب������د الرحمن ا

فيها ذات يوم فقال: 

نخلة    الر�سـافة  و�سـط  لنا  تبـدت 

تناءت باأر�ص الغرب عن بلد النخل 

ى     والــنــو بــالــتــغــرب  �سبيـهي  فقـلت 

وطول التنـائي عن بنّيي وعن اأهلي 

ثم ناجاها بعبارات �شجية وراح يدعو لها 

بال�شقيا: 

غريـبة     فيـها  اأنـــت  ـاأر�ــص  بــــ نــ�ــســاأت 

ق�ساء والمنتاأى مثلي  فمثلك في الإ

�سقتك غوادي المزن في المنتاأى الذي    

بالوبل  ال�سماكين  وي�ستمري  ي�سحُّ 

في الميثولوجيا وعبادة ال�سجر: 

االرتباط بين ال�شج������رة والمقد�س قديم 

أن������ه ظاهرة  ق������دم تاري������خ الب�شري������ة، كم������ا ا

قوام ال�شالفة. وما  ميثولوجية عالمية لدى االأ

زالت ذيول ه������ذه الظاهرة حية على نحو ما 

في ع�شرنا الحا�شر. وفي هذا ال�شدد يقول 

الباح������ث )جلب������رت دوران( اأن ثمة معطيات 

أ�شتراليا حيث كانت  ميثولوجية عا�شت ف������ي ا

ماكن المقد�شة التي انطوت على  من اأقدم االأ

معتقدات طوطمية. كذلك تك�شفت الدرا�شات 

نثروبولوجي������ة عن وجود معتقدات مماثلة  االإ

�شادت في المعاب������د البدائية لدى ال�شاميين 

غري������ق والهندو�س وما قبلهم  أي�شاً لدى االإ وا

وكانت في مجمله������ا تتاآلف مع �شجرة معينة 

اأو مع وتد خ�شب������ي مقتطع من �شجرة.. وقد 

وجدت تلك البقايا بجانب ن�شب حجري. 
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�شر  اإنَّ عبادة ال�شجرة كانت �شائعة بين االأ

ري  وروبي������ة الكبيرة المنتمية اإلى العرق االآ
االأ

حتى عهود متاأخ������رة. وفي مراحل اأخرى من 

الع�ش������ور التي تل������ت يذكر الموؤرخ������ون اأي�شاً 

اأن ف������ي بالد اإ�شكندينافيا ف������ي �شمال القارة 

وروبي������ة �شج������رة عظيمة ما ت������زال باقية،  االأ

أ�شفلها �ش������ورة ثعبان ويربوع تنبعث من  وفي ا

أنفا�������س التباغ�س والخ�شام. وتعد  فمويهما ا

�شاطير والمعتقدات ال�شائدة.  اليوم اإحدى االأ

وقد ف�شر جلبرت هذه الظاهرة واأمثالها 

مر  قوام ال�شابقة بقول������ه »ويتعلق االأ ل������دى االأ

باخت�شاره������م العالم في �شكل م�شغر رمزي 

للكم������ال الكون������ي، حيث يمث������ل الحجر فيه 

عن�ش������ر النبات وتمثل ال�شج������رة ال�شيرورة. 

كما ذكر جيم�س فراي������زر اأن عبادة ال�شجرة 

وروبية  �ش������ر االأ ظل������ت �شائعة بعدئ������ذ بين االأ

ري. العريقة المنتمية اإلى الجن�س االآ

�شجار  ا العرب فكانت عبادة بع�س االأ مَّ
أ ا

أ�شكال الوثنية  قل اأحد ا أو تقدي�شها عل������ى االأ ا

العربية عندهم، وم������ن ذلك )العزى( وكانت 

دوحة خ�شراء �شخمة يعظمها بع�س العرب 

ف������ي الجاهلية. وق������د ذكر اب������ن اإ�شحق في 

أنها كان������ت لقري�������س و�شواهم من  ال�شي������رة ا

الع������رب. وكان������وا ياأتونها كل �شن������ة فيعلقون 

أ�شلحتهم، ويذبحون عندها �شياههم،  عليها ا

ويعكفون عليها يومهم. ولي�س بعيداً اأن يكون 

أنواط(  �شلحة عل������ى اأغ�شان )ذات ا تعليق االأ

هذه من قبيل اإ�شفاء �شفة البركة والقدا�شة 

�شلحة والتفاوؤل بها في تحقيق  على تل������ك االأ

عداء.  الن�شر على االأ

وق������د روي اأن �شنم )الع������زى( كان موؤلفاً 

من ث������الث �شجرات. كذلك ج������اء في كتاب 

ديان العربية قول  مو�شوعة الميثولوجيا واالأ

اأحمد محمود الخلي������ل اإن )العزى( عبدتها 

قبيلة غطفان في مو�شع يبعد عن اأر�س ذات 

عرق ت�شعة اأميال. وقد هدم خالد بن الوليد 

ذلك البيت المق������ام هناك باأمر من الر�شول 

الكري������م )�شلى اهلل عليه و�شلم( واأحرق تلك 

ال�شجرة فيه. 

كم������ا ذكر اأن اأهل نج������ران كانوا يعبدون 

نخلة طويلة في بالدهم قبل اأن يتحولوا اإلى 

الن�شرانية. وكان لتلك النخلة عيد يحتفلون 

به في كل �شن������ة. فاإذا جاوؤوا اإلى النخلة في 

يوم العيد علقوا عليها كل ثوب ح�شن وجدوه 

أي�شاً، وعكفوا  وعلق������وا عليها حلي الن�ش������اء ا

آثر بع�س العرب في  عليها يوماً واحداً. وقد ا

الجاهلية اأن ي�شمي نف�شه عبد العزى اإجالالً 

لها وتقدي�شاً. 

وقد ذك������ر اأحمد محم������ود الخليل نقاًل 

ألكان دهلوي في كتابه  عن الباحث الهندي ا

)حي������اة ال�شحابة( اأن والد طلحة بن الزبير 

�شالم  أم �شليم قبل اعتناقه االإ خطب ال�شيدة ا

أل�شت تعلم اأن اإالهك  أبا طلحة ا فقالت له يا ا

ر�س، قال بلى،  ال������ذي تعبد قد نبت م������ن االأ
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أف������ال ت�شتحي اأن تعب������د �شجرة، اإني  قال������ت ا

أريد من������ك �شداقاً غيره.  أ�شلم������ت فاإني ال ا ا

قال: حتى اأنظر في اأمري. فذهب، ثم جاء 

أ�شه������د اأن ال اإله اإال اهلل، واأن محمداً  فقال ا

ر�شول اهلل. 

وفي هذا الخبر دليل وا�شح على وجود 

أ�ش������كال عبادة ال�شجر بين العرب اإلى  بع�س ا

�شالم. ويوؤك������د ذلك اأي�شاً ما  حي������ن ظهور االإ

كان من اأ�شحاب الر�شول خالل غزوة حنين 

حين وقفوا عند �شجرة عظيمة فقالوا له يا 

أنواط( كما لهم  ر�شول اهلل اجع������ل لنا )ذات ا

أنواط. فقال له������م النبي م�شتنكراً اهلل  ذات ا

أكب������ر، قلتم، والذي نف�������س محمد بيده، كما  ا

آلهة، اإنها  قال مو�شى »اجعل لنا اإلهاً كما لهم ا

ال�شنن، لتتركن �شنََن َمْن قبلكم«. 

اأ�سـاطير ومعتـقدات: 

لعل ما ي�شارع نخلة عبد الرحمن الداخل 

هو نخلت������ا مطيع بن اإيا�س، وتعرفان بنخلتي 

كا�شرة في بالد  حلوان، وكانت������ا من غر�س االأ

فار�س. فقد راح هذا ال�شاعر الرقيق يناجي 

النخلتين وهو بعي������د عن وطنه يعاني مرارة 

أي�شاً:  الغربة ا

ن     وا ــلــتــي حـــــلــ ـــ ـــدانـــي يــانــخـــ اأ�ـــســـعــــ

وابــكــيــا لـــي مـــن ريـــب هـــذا الــزمــان 

نح�سًا    اأن   – علمتما  اإن   – واعــلــمــا 

�ـــســـــــوف يـــــــلـــقـــاكـــمـــا فــتــفــتــرقـــــان 

مير المه������دي بن الخليفة  ويحك������ى اأن االأ

اأبي جعف������ر المن�شور حين بل������غ مدينة الري 

في فار�������س، ا�شتطاب مو�ش������ع عقبة حلوان، 

ى ابن اإيا�س، فتطير من ذكر النح�س 
و�شره مراأ

والفراق، وعزم على قطع النخلتين في طريق 

ب������اه الخليفة كتب اإليه ينهاه 
أ عودته، غير اأن ا

ع������ن اأن يكون قطع النخلتين على يديه، وقيل 

اإن جاريت������ه هي التي ثنت������ه عن ذلك، فاأم�شك 

عنهما. 

وعلى هذا ال�شعيد من النوادر والطرف 

التي تروى في اأخب������ار ال�شالفين عن بع�س 

ال�شج������ر كالنخيل، هنال������ك ق�ش�س واأخبار 

أ�شجار  أي�ش������اً حول ا دب ا تحفل به������ا كتب االأ

اأخرى مثل �شج������ر ال�شرو، ومن م�شهور ذلك 

م������ا كان من �ش������اأن »�شروة ب�ش������ت« في قرية 

قدم������ون باأنها من  ك�شمي������ر، وقد و�شفها االأ

ال�شرو ال�شخم، لم ي������ر مثلها طوالً وعر�شاً 

وا�شت������واء ون�ش������ارة. وكان������ت م������ن مفاخر 

خرا�شان، اإذ لم يكن له������ا �شبيه في الح�شن 

فاق، وكان ي�شرب بها المثل في الح�شن  باالآ

عجوبة، وكانت ظاللها فر�شخا، فجرى  واالأ

ذكرها غير مرة في مجل�س الخليفة المتوكل 

العبا�شي، فاأح������ب اأن يراها، وحين لم يقدر 

ل������ه النهو�س اإلى خرا�شان، كت������ب اإلى واليه 

طاهر بن عب������د اهلل ياأمره بقطعها، وبجعل 

اأجزاء جذعها واأغ�شانها في اللبود بعناية، 

ث������م حملها برف������ق على ظه������ور الجمال اإلى 
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بغ������داد، ليعيد مهرة الزراع ن�شبها بين يديه 

أوراقه������ا، فاأ�شار عليه جل�شاوؤه  حتى التفقد ا

بالع������دول عن ذل������ك، وحذروه م������ن عاقبة 

اأمرها وما في قطعها م������ن الطيرة وال�شوؤم 

فكاأنهم اأغروه بها، ولم تنفع ال�شروة �شفاعة 

ال�شافعي������ن، ولم يجد طاه������ر ابن عبد اهلل 

أنفذ النجارين  مر فيها وا بداً من امتث������ال االأ

لقطعها، والجمال لحملها. ويحكى اأن اأهل 

ر�شتاق ني�شابور �شمنوا للطاهر ماالً جزياًل 

على اإعفائه������ا من القطع، ولكن������ه لم يقدر 

أمي������ر الموؤمنين. ولما  أم������ر ا عل������ى مخالفة ا

قطعت عظمت الم�شيبة على اأهل الناحية، 

وارتفعت �شجاتهم بالبكاء عليها وهم يرون 

و�شال، محمولة على ثالثمئة  اإليها مقطعة االأ

م������ن الجمال. وقد ت�ش������اءم ال�شاعر علي بن 

أثر ذلك:  الجهم تجاه المتوكل فقال في ا

ل    فـــــــاأل �ــــســــرى بــ�ــســبــيــلــه الــمــتــوكــ

فــالــ�ــســرو يــ�ــســرى والــمــنــيــة تـــــنــزل 

ا    اإمــــامــــنــــ ن  لأ اإل  مــــا�ــــســــربــــلــــت 

مــتــ�ــســربــل  اأولده  مــــن  بــالــ�ــســيــف 

مر على ما ذكره ال�شاعر ابن  فجرى االأ

الجه������م، اإذ قتل الخليف������ة المتوكل ب�شيوف 

أبنائه على ذلك النح������و الماأ�شاوي  بع�������س ا

المعروف، وعلى م�شهد من جل�شائه وفيهم 

�شاع������ره البحتري، وكان ذل������ك قبل و�شول 

ال�شروة اإلي������ه، فتذكر النا�������س البيتين بعد 

م�شرعه. 

بقايا الميثولوجيا: 

منذ فجر التاريخ وفي اإثر حدث الطوفان 

العظيم في عهد النبي نوح و�شفينته الناجية 

معه من الغرق، ظل نوح و�شحبه في عر�س 

البحر يترقبون الفرج. واإذ ذاك عادت اإليهم 

حمامة وفي منقارها غ�ش������ن الزيتون رمزاً 

خ�شر  لل�شالم في العالم. كما اأ�شبح اللون االأ

ثير لدى النا�س  في الوقت نف�شه هو اللون االأ

جي������ال و�شار رمزاً  عب������ر الع�شور وتوالي االأ

لل�شعادة والبركة والعي�س الرغيد. 

❁    ❁    ❁

والميثولوجيا ف������ي حياتنا الحا�شرة ما زال 

له������ا بقايا وذيول، وهي ممت������دة ترفد ت�شورات 

العام������ة من النا�س جياًل بع������د جيل. وهي على 

أو بعيد عن تعلق  اختالفها ت�ش������ف من قري������ب ا

حميم بال�شجرة واهتم������ام بالغ برعايتها. وهذا 

أ�شرة وكل  ن�شاني يف�شر حر�������س كل ا ال�شع������ور االإ

من������زل وال�شيما في الح������ارات ال�شعبية والديار 

ال�شرقي������ة على اقتناء زريع������ة اأو حديقة �شغيرة 

ب على �شقايتها واإثمارها واإدامة ن�شرتها 
والداأ

آه������ا فال�شجرة في نظرهم كائن حي  وجمال مرا

ي�شاكن النا�س ويوؤن�شهم ويمنحهم الزهر والثمر 

أنه ينم������و ويتوال������د ويتكاثر وقد  والعب������ق، كما ا

أو يذبل وي�شيخ ويهرم  يعتريه العط�س والجفاف ا

ن�شان اأحمق من �شخط اهلل  ثم يم������وت.. وويل الإ

ذى  اإذا �شول������ت له نف�شه اأن يلح������ق بال�شجرة االأ

وال�شرر. 
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ومن اأجمل الت�ش������ورات الموروثة الباقية 

ل������دى الجي������ل العربي ف������ي رب������وع ال�شرق ما 

و�ش������اط ال�شعبية.  يتداول������ه كبار ال�شن في االأ

فه������م يعتق������دون اأن الب�شر في ه������ذه الحياة 

الدني������ا متجمع������ون كلهم في دوح������ة واحدة 

عظيمة تعك�س وجوده������م وا�شتمرار عي�شهم. 

واأوراق تل������ك ال�شجرة بالغة الكثرة، وكل ورقة 

خ�ش������راء تعك�س وجود اإن�شان مقابل لها يدب 

ر�س. ف������اإذا �شاخ وه������رم ودنا اأجله  عل������ى االأ

اأخذت ورقته باال�شفرار والذبول، ثم �شقطت 

ف������ي نهاية المطاف وعادت وع������اد معها اإلى 

زل.  ن�شان منذ االأ التراب الذي جبل من������ه االإ

�شى والت�شليم  واإذ ذاك يقول النا�������س بملء االأ

ب�شنة الكون في هذه الحياة الدنيا )لقد طبت 

ورقته، وال حول وال قوة اإال باهلل(. 

وم������ن الطقو�������س الديني������ة المعه������ودة 

والم�شتحب������ة ل������دى الم�شلمي������ن اأن ي������وؤدي 

ل  وَّ
الموؤمن������ون �شالة ال�شبح ف������ي اليوم االأ

�شح������ى(، ثم  م������ن العيدي������ن )الفط������ر واالأ

يتوجهون اإلى المقاب������ر ليتفقدوا الراحلين 

م������ن اأعزائهم و�شائ������ر المقربين من اأهلهم 

آيات القراآن  وذويه������م، وهم يرتلون بع�������س ا

الكريمة ويق������روؤون الفاتحة على اأرواحهم. 

ثم يختمون وقفتهم الخا�شعة بو�شع حزمة 

من اأوراق ال�شجر الخ�شراء فوق اأ�شرحتهم 

ترحماً عليهم اآملين اأن ي�شكنهم اهلل ف�شيح 

جنانه. 

ومن العادات ال�شرقية المندثرة في حياة 

النا�������س اأن ربة البيت كان������ت اإلى عهد قريب 

أ�شعة ال�شم�س  ت�شع دلواً اأو �شفيحة ماء تحت ا

بق�شد اال�شتحمام بها في ف�شل ال�شيف، وال 

تن�ش������ى اأن ت�شع فوق الماء ورقة �شجر نا�شرة 

تقطفها من زريعتها، وذلك في ت�شورها كفيل 

أو  باأن ال يلحق بالم�شتحم اأذى من هجمة برد ا

أو نحو ذلك...  زكام ا

وف������ي غمار الحي������اة وواق������ع العي�س وفي 

�ش������دد الخطبة والزواج والبيع وال�شراء ونحو 

مور وتجاه الت�شرف في الق�شايا  ذلك من االأ

المختلفة يعمد بع�س الموؤمنين اإلى ا�شتفتاء ما 

مور  يعرف باال�شتخارة اأي التريث قبل بت االأ

بما يودون عمله. واال�شتخ������ارة في حقيقتها 

أو ا�شت�شفاف لما هو متوقع  ا�شت�شارة غيبي������ة ا

أو �ش������ر. وغالباً ما يتولى  فيم������ا بعد من خير ا

ذلك �شيخ معروف بتق������واه. وقوام اال�شتخارة 

أو  اأي التطل������ع لما فيه الخي������ر، يعمد ال�شيخ ا

�شواه من الثقات فيم������ا يقال اإلى و�شع ورقة 

أو نحوه تحت و�شادة  �شجر خ�شراء من العنب ا

ما، ثم تترك اإل������ى �شبيحة اليوم التالي، فاإن 

بقيت على ن�شرتها وخ�شرتها �شار المو�شوع 

مي�ش������راً ومب�شراً بالخي������ر، واإن غدت الورقة 

جافة ذابلة فال بد من �شرف النظر عما كان 

مرجواً فعله.. وه������ذا المنحى وهذا الطق�س 

ي������دالن على مدى ت�شابك العقيدة الدينية مع 

�شطورة في حياة عامة النا�س..  االأ
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ثير  خ�شر االأ وفي حين ورد ذكر اللون االأ

آي������ات القراآن الكري������م، لم يذكر  م������راراً في ا

زرق اإال مرة واح������دة وفي معر�س 
الل������ون االأ

الذم. والعرب يبتعدون اأحياناً في اأو�شافهم 

عن الزرقة ويحلون محلها الخ�شرة. وكانوا 

أ�شعارهم ي�شفون البح������ر باأنه اأخ�شر،  ف������ي ا

وكذلك ال�شم������اء باأنها خ�شراء. وثمة حديث 

يعزى اإلى الر�ش������ول الكريم )�شلى اهلل عليه 

و�شل������م( في �شدد ال�شحابي اأبي ذر الغفاري 

في قوله »ما اأقلت الغبراء واأظلت الخ�شراء 

اأتقى من اأبي ذر«. 

خ�شر رايات الدولة في  وقد �شاد اللون االأ

عهد الخلفاء الرا�شدين. وفيما بعد اعتمدت 

خ�شر في رايتها.  الدولة الفاطمية اللون االأ

خ�شر  وفي ع�شرنا الحالي غلب اللون االأ

على رايات معظم ال������دول العربية واأعالمها 

زرق وغلب على  على حي������ن توارى الل������ون االأ

اأعالم العالم الغربي.. 

وق������د اأ�شبح م������ن المتع������ارف عليه في 

طب������اء  االأ يرت������دي  اأن  الحدي������ث  الع�ش������ر 

الجراحون الثياب الخ�شر رامزين للخ�شيب 

بال�شالمة والتوفيق للمر�شى  والع�شب تيمناً 

وفي الوقت نف�شه عم������دت دور المي�شر اإلى 

خ�شر كلون الحدائق والمروج  ب�شط اللون االأ

على ط������اوالت لعب القمار اإيحاء للمقامرين 

مل المن�ش������ود وباحتمال ربحهم وتمتعهم  باالأ

بحياة رغيدة ن�شرة. 

و�شاع لدى العرب و�شائر الم�شلمين تبعاً 

أنف�شهم ومن�شاآتهم  لكل ذلك اأن يطلقوا على ا

أنا�س عديدون يحملون  خ�شر، وثمة ا اللون االأ

خ�شر  الي������وم ف������ي العال������م العربي ا�ش������م االأ

وخ�ش������ر ف�شاًل ع������ن ت�شمي������ات ذائعة مثل 

خ�شر، وق�شر  خ�شر وال������وادي االأ الجبل االأ

خ�شر...اإلخ وذلك كله 
خي�شر والكتاب االأ االأ

م������ن منطلق كون الخ�ش������رة التي تتجلى في 

ال�شجرة هي عماد العي�س والحياة.

القراآن الكريم.  -1

ال�شيرة النبوية.  -2

�شتراتيجية في اأبي ظبي 2006م. نخيل التمر كتاب مف�شل �شادر عن مركز الدرا�شات والبحوث االإ  -3

.FAO غذية والزراعة تقارير منظمة االأ  -4
مثال، الميداني.  مجمع االأ  -5

عالم، خير الدين الزركلي.  االأ  -6

ربعون، دار الم�شرق – بيروت 2005م. اأعالم المنجد )المنجد(، الطبعة الحادية واالأ  -7
�ش������الم: اأحمد محمود الخلي������ل – وزارة الثقافة – دم�شق  ديان العربية قبل االإ مو�شوع������ة الميثولوجي������ا واالأ  -8

2006م.

الم�صادر
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باحث ومحقق في التراث العربي. ❁

حرحَرح ر�سر�ْس َ والـَم�س والـم�س والـَم بِّ بد بن دانيال بني الطبد بن دانيال بني الطِّ د بن دانيال بني الطحممد بن دانيال بني الطحمّم

ورد يا�سر زكورد يا�سر زّكور د يا�سر زكد. محمد يا�سر زكد. محّم

❁

ُّن يلتقي الطبُّن يلتقي الطبُّ مع الم�سرح،
أ ا جمي������ٌل

ورة سورة سورة  سلتي �سلتي � ّوال غرابة ف������ي ذلك، فف������ي مخّيلتي �وال غرابة ف������ي ذلك، فف������ي مخيلتي �وال غرابة ف������ي ذلك، فف������ي مخّي

روع في سروع في سروع في  س�ست������اذي في الجراحة، كان قبل ال�س�ست������اذي في الجراحة، كان قبل ال� أ ا

ل عبة يمثل عبة يمّثل  عبة يمثسعبة يمثسّ سقيقة وال�سّقيقة والّ�قيقة وال� ّة الّدة الّد ّات الجراحّية الدات الجراحية الدات الجراحّي ّالعملّيات الجراحيالعمليات الجراحيالعملّي

ة ة كافة ة كاّفة  ّات مراح������ل العملّية كافات مراح������ل العملية كافات مراح������ل العملّي ّفي غرف������ة العملّيات مراح������ل العمليفي غرف������ة العمليات مراح������ل العمليفي غرف������ة العملّي

م������ن بدايتها اإلى نهايته������ا، وذلك بالحركات 

دوات الّلزمة  يدي م������ع االأ ������ات للعي������ات للعّي������ات للأ عيسعيس سوالو�سوالو�

ّ
غية مراجعة مراحل العمل الجراحي
ّ
غية مراجعة مراحل العمل الجراحي
ّ ُللعمل، بُغية مراجعة مراحل العمل الجراحيللعمل، بغية مراجعة مراحل العمل الجراحيللعمل، بُ

ره ويعلّمنا من ة تذكره ويعلّمنا من ة تذّكره ويعلّمنا من  ّة تمثيلّية تذكة تمثيلية تذكة تمثيلّي ّبحركات م�سرحّية تمثيليبحركات م�سرحية تمثيليبحركات م�سرحّي

ّلها مراحل وتقنيات تلك العملّية.لها مراحل وتقنيات تلك العملية.لها مراحل وتقنيات تلك العملّية. لخلخل

ّنا الذي �س������وف نتحّدنا الذي �س������وف نتحّدث عنه؛  ُ������ا طبيبُنا الذي �س������وف نتحد������ا طبيبنا الذي �س������وف نتحد������ا طبيبُ ������ا طبيبم������ا طبيبّم أ ا

ّبيب الكّح������ال )بيب الكح������ال )بيب الكّح������ال )اأي طبيب العيون(  بيب الكحفه������و الطبيب الكحفه������و الّط

��ا���ا���ًا بين عمله  �، ال������ذي جمع فع����، ال������ذي جمع فع���
ّ
ْوالم�ْسرح������يوالم�سرح������يوالم�ْسرح������ي

انه، مرا�ض العي������ون في دكانه، مرا�ض العي������ون في دّكانه،  أ كطبيب يعال������ج ا

ر ف������ي الم�سرح، ابن ور ف������ي الم�سرح، ابن ّور ف������ي الم�سرح، ابن  وسوس س وم�س وم� ������ف ومخرجل������ف ومخرجّل������ف ومخرٍج لولوؤ وومووم

اإلى جنب  حالة جنبا مهنة الكحالة جنبا مهنة الُكحالة جنباً ضداني������ال مار�ضداني������ال مار�ض

 في )طيف الخيال( كما 
ّ
مع عمله كم�سرحي
ّ
مع عمله كم�سرحي
ّ

ل عن )خيال الظل عن )خيال الّظّل(، فمن هو  اساساً سدعاه هو عو�سدعاه هو عو�

ابن دانيال؟

������د ب������ن داني������ال ب������ن يو�س������ف 
ّ
������د ب������ن داني������ال ب������ن يو�س������ف محم������د ب������ن داني������ال ب������ن يو�س������ف محم

ّ الّد الّدين،  ضم�ضم�ض م�سم�س س، �س، �
)1(

ل������ي
ّ
ل������ي
ّ

ل������يسل������يسِ س�س�
ْ
�و�و و المو الم
َ
 الم
َ

زاعي
ّ
زاعي
ّ

زاعيالخزاعيالُخ

ال( من 
ّ
ال( من  )كحال( من  )كح
ّ
 )كح
ّ

َبو عبد اهلل: طبيب رَمدبو عبد اهلل: طبيب رمدبو عبد اهلل: طبيب رمِدّي
أ ا

ل، ومولده سل، ومولده سل، ومولده  س�س�
ْ
�و�و وه م������ن الموه م������ن الم
َ
ه م������ن الم
َ ُ ه م������ن المله م������ن المل لسلس س�س� عراء، سعراء، ّسعراء، اأ سال�سال�

ى بها،  وتربى بها،  وترّبى بها، 
)2(

�ه�������ه�������/1250م( بها �سن������ة )647
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ل �سنة سل �سنة سل �سنة  س������ى مبادئ العلوم، هج������ر المو�س������ى مبادئ العلوم، هج������ر المو� ������ى مبادئ العلوم، هج������ر المو�وتلق������ى مبادئ العلوم، هج������ر المو�وتلّق

ام، سام، ّسام،  سثر غزو المغ������ول لها، ونزل ال�سثر غزو المغ������ول لها، ونزل ال� اإ �ه�ه� 660

ل، ثم انطلق ثانية منها سل، ثم انطلق ثانية منها سل، ثم انطلق ثانية منها  سل������ى المو�سل������ى المو� ثم عاد اإ

�ه�ه� ف������ي دولة الظاهر  ������ر �سنة س������ر �سنة س������ر �سنة 665 سلى م�سلى م� اإ

������ي في القاهرة وف������ي في القاهرة وّف������ي في القاهرة  وفبيبر�������س البندقداري. وتوفبيبر�������س البندقداري. وتُ

دب  . در�������س الأ
)3(

� ه������� ه�������/ 1310م( �سن������ة )710

ِي�سي الِفهري ي�سي الفهري ي�سي الِفهري  ي�سي الفني�سي الفنِّ نيخ معين الدي������ن التنيخ معين الدي������ن التِّ يخ معين الدي������ن التسيخ معين الدي������ن التس سعل������ى ال�سعل������ى ال�

وا لوا لُوا  لولْو وعثمان بن �سعيد ب������ن عبد الرحمن بن توعثمان بن �سعيد ب������ن عبد الرحمن بن تَ

������ري )س������ري )س������ري )605- ساعر الم�ساعر الم� اعر الم�ساعر الم�س س( ال�س( ال� ول������ول������وؤ ل������ول������وؤ وو اب������ن لوو اب������ن ل أ )ا

ّم(، وعليه تخّرج، وبه م(، وعليه تخرج، وبه م(، وعليه تخّرج، وبه  �ه�ه�/1208- 1286 685

اتاتاأّدب، وله معه حكايات.

������ح رج������ح رّج������ح اأن يكون  أ احالة؛ فاحالة؛ فا ُ������ا تعلّم������ه الُكحالة؛ ف������ا تعلّم������ه الكحالة؛ ف������ا تعلّم������ه الُك ������ا تعلّم������ه الكم������ا تعلّم������ه الكّم أ ا

ّ هذه المهنة ع������ن جّد هذه المهنة ع������ن جّده دانيال بن  ورث ح������ّب

حسحسّح ن�سبه اإليه( حيث كان طبيباً سذا �سذا � عي������ا )سعي������ا )سعي������ا )اإ س�س�

س، عا�س، عا�س بين القرنين الخام�س وال�ساد�س  ّكّحاكحاكّحالً

أ�سئلة واأجوبة  ع دانيال سع دانيال سع دانيال ا سالهجريين، وق������د و�سالهجريين، وق������د و�

ّرة الكّحالين« لعلي بن عي�سى رة الكحالين« لعلي بن عي�سى رة الكّحالين« لعلي بن عي�سى  رة الكحعلى كتاب »تذكرة الكحعلى كتاب »تذِك

.
)4(

�ه�ه�( ّالكّحال )توفي الكحال )توفي الكّحال )توفي 400

ان كحل في داخل باب الفتوح، وكان له دكان كحل في داخل باب الفتوح، وكان له دّكان كحل في داخل باب الفتوح، 

أت������اح له ذلك اأن  داخ������ل �سور القاهرة، وقد ا

ا�س الذين يكحل ى من النا�س الذين يكحل ى من الّنا�س الذين يكحل  ى من النتى من النّت تستس سناف �سناف � ناف �سناف �س س�س� ال بال باأ ل بسل بس س�س� �يت�يّت

عيونه������م، ويعاين ع������ن كثب وقائ������ع الحياة 

وارعها.سوارعها.سوارعها. س�سواق المدينة و�س�سواق المدينة و� أ ّاليومّية في اليومية في اليومّية في ا

عة، وله كت������ب منها: رعة، وله كت������ب منها: َرعة، وله كت������ب منها:  رترتَ تختْخ ُي������اء ُمخي������اء مخي������اء ُم ي������اء مسي������اء مس س�س� أ  ل������ه ا

، »طيف 
)5(

ريفسريفسريف سود« ف������ي الت�سود« ف������ي الت� ود« ف������ي الت�سود« ف������ي الت�س سرح المق�سرح المق� رح المق�سرح المق�س س»�س»�

ل في معرفة خيال الظل في معرفة خيال الّظّل، واأرجوزة 
)6(

الخيال«

ر سر سر  سي م�سي م� ي م�ظام فيم������ن ولي م�ظام فيم������ن وّل ظام فيم������ن ولاه������ا »عق������ود النظام فيم������ن ولاه������ا »عق������ود الّن اه������ا »عق������ود الن�سماه������ا »عق������ود الن�سّم

م������ن الحّكام« �شرحها وترج������م لمن ا�شتملت 

عليهم، ابن حجر الع�شقالني في كتابه »رفع 

�ش������ر«، و�شعره رقي������ق، كان �شاحب نكت  االإ

ونوادر وُمجون.

نعته �شاحب عقود الجمان )جالل الّدين 

ديب الخليع، له ديوان  ( بالحكيم االأ
ّ
ال�ّشيوطي

أيا  �شع������ر في المجم������وع 4880 ف������ي خزانة ا

�شوفيا. 

وفي مجلّة الكّتاب 611/10 مقال ل�شعيد 

أّن اب������ن دانيال تفّوق  الدي������وه جي، جاء فيه ا

ة  في ف������ّن »خيال الّظّل« وكان ي�شع له الق�شّ

زياء لها،  �شوات ويلّحنها ويعّين االأ وينظم االأ

ول������م يبَق من ق�ش�شه غي������ر »قطع من ثالث 

روايات«.

قال عنه محمد بن �شاكر الكتبي )المتوّفى 

�شنة 764 ه�( في كتابه فوات الوفّيات:

محمد بن دانيال ب������ن يو�شف المو�شلي، 

ديب �شم�س الّدين، �شاحب  ل االأ الحكيم الفا�ش

الّنظم الحلو والّنثر العذب، والّطباع الّداخلة، 

والّنكت الغريبة، والّنوادر العجيبة.

وُو�ش������ف باأّنه كان ح������اّد الّطبع، ع�شبي 

المزاج، �شلي������ط الل�شان، وق������ال عنه �شالح 

 )المتوفى �شنة 764 ه�( 
)7(
الدين ال�شف������دي

في كتاب »الوافي بالوفّيات«: هو ابن حّجاج 

، و�شع كتاب 
)8(
ع�ش������ره، وابن �شّكرة م�ش������ره

»طيف الخي������ال« فاأبدع طريقه، واأغرب فيه 

فكان هو المطرب والمرّق�س على الحقيقة، 
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اأخبرن������ي ال�شيخ فتح الدين ب������ن �شّيد النا�س 

قال: كان الحكي������م �شم�س الدين المذكور له 

أنا  دّكان كحل داخل باب الفتوح فاجتزت به ا

أينا عليه زحمة مّمن  وجماعة من اأ�شحابه فرا

يكحلهم فقال������وا: تعالوا نخايل على الحكيم 

)وقيل: نتمازح معه(! فقلت لهم: ال ت�شاكلوه 

تخ�ش������روا معه، فلم يوافقون������ي وقالوا له: يا 

حكي������م اأتحتاج اإلى ُع�شّي������ات؟ يعنون بذلك 

أّن هوؤالء الذين يكحله������م يَْعَمْون ويحتاجون  ا

، فقال لهم �شريعاً: ال، اإاّل اإن كان  ّ
اإلى ُع�شي

فيكم اأحٌد يق������ود هلل تعالى فليجيء، فمّروا 

خجلين.

 وق������ال الع�شقالني في ال������درر الكامنة 

أي�شاً: ق������راأت بخّط الكم������ال جعفر: اجتاز  ا

الوّراق والجّزار بابن دانيال وهو �شاّب يكُحل 

الّنا�س، فقال ل������ه اأحدهما: ُخذ هذه الرزمة 

أنتم. من العكاكيز عندك! فقال: ال، قودوا ا

ول������ه من ه������ذا الن������وع غرائ������ب تناقلها 

أّنه  الم�شرّي������ون منه، فمن ذلك ما روي عنه ا

كان له رات������ب من الّدي������وان ال�شلطاني؛ من 

لح������م، وعليق، وغير ذل������ك، فُقطع راتبه من 

مير �شيف الدين �شاّلر  اللحم، فدخل على االأ

وه������و يعرج فقال له: ما بك يا حكيم؟ فقال: 

بي َقْط������ُع لحم، ف�شحك من������ه واأمر باإعادة 

مرّتبه.

�شرف، قبل اأن يلي  ويقال: اإّن المل������ك االأ

ال�شلطن������ة، اأعطاه فر�شاً وقال له: هذا اركبه 

ّنه كان  أو �شافرَت معنا، الأ اإذا طلع������َت القلعة ا

أّيام  في خدمت������ه، فاأخذه منه، فلّما كان بعد ا

آه وهو على حم������ار مك�ّشح فقال: يا حكيم  را

ما اأعطيناك فر�شاً لتركَبه؟ فقال: نعم! بعتُه 

وزدت عليه وا�شتريت هذا الحمار، ف�شحك 

�شرف واأعطاه غيره.  منه االأ

ومن �شع������ره -رحم������ه اهلل- قوله يندب 

حّظه من الفقر:

فـــي ُعطلتي  عــايــَنــْت عــيــنــاَي  مـــا 

ـــْخـــتـــي َب ول  حـــــّظـــــي  مــــــن  اأقـــــــــــلَّ 

ــانــي وقــد ـس قـــد بــعــُت عــبــدي وِحــ�ـ

تــحــتــي ول  فـــوقـــي  ل  اأ�ـــســـبـــحـــُت 

ويقول اأي�شاً متهّكماً على نف�شه:

�ــســمــ�ــســًا ُدِعــــيــــت  اإذ  لــــي  قـــيـــل  كــــم 

ــــوِع مــــــن طــــل ـــمـــ�ـــص  ـــسّ ـــ� ـــل ل بــــــــّد  ل 

داًء الـــــــطـــــــلـــــــوُع  ذاك  فــــــكــــــان 

مـــن �سلوعي ــطــح  الــ�ــسّ اإلــــى  يــرقــى 

ويقول في حرفته الُكحالة )طّب العيون(:

حيث لم تكن لتدر عليه من الرزق ما يكفيه، 

فكان ي�شكو حال������ه اإذا �شئل عنها، وعّبر عن 

�شعوبة ح�شوله على اأجرته من زبائنه، فهو 

كمن يقتلع الدرهم عنوة من النا�س، فيقول:

يــا �سائلي عــن ِحــرفــتــي فــي الــورى

ــــيــــعــــتــــي فــــيــــهــــم واإفـــــال�ـــــســـــي و�ــــسَ

ــــِه ــــفــــاِق ــــــن درهـــــــــُم اإن مـــــا حــــــــاُل َم

ـــــــِن الــــّنــــا�ــــصِ يــــــاأخــــــذه مــــــن اأعـــــــُي
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ويقول �شاكياً الفقر ووا�شفاً بيته:

ويغتدي يــروح  َمــن  اأفقر  اأ�سبحت 

مـــا فـــي يــــدي مـــن فـــاقـــة اإل يــدي

فــي مــنــزٍل لــم يــحــِو غــيــري قــاعــدًا

فـــــاإذا رقـــــدُت رقـــــدُت غــيــر مــمــّدِد

ح�سيرٍة ر�ــســوُم  �سوى  فيه  يبَق  لــم 

الــمــهــتــدي ّم  لأ كـــانـــت  ـــــخـــــّدة  وِم

ــوهــا مـــلـــقـــى عـــلـــى طـــــّراحـــــة حــ�ــسْ

ــمــ�ــســم الــمــتــبــّدد قــمــٌل كــمــثــل الــ�ــسّ

ت�سابقت كالخيول  يرك�ص  والــفــاأر 

ديــــــم واأجــــــَرِد مـــن كــــّل جــــــرداِء الأ

هــذا وكــم مــن نــا�ــســٍر طـــاوي الح�سا

يـــبـــدو كــمــثــل الـــفـــاتـــك الـــمـــتـــرّدد

ــــــي ثــــــــوٌب تــــــــراه مـــرّقـــعـــًا هــــــذا ول

ـــون مــثــل ريــ�ــص الــهــدهــد مـــن كـــّل ل

ويقول في طبيب ثري كريم:

يــــقــــولــــون: الـــطـــبـــيـــُب اأبـــــــو فــــالٍن

َحــــوى كـــَرمـــًا وجـــــودًا فــي الــيــَديــِن

فـــقـــلـــُت عـــلـــمـــُت ذلـــــك وهـــــو �ــســمــٌح

ـــع كــــــّل يــــــــوِم األـــــــــَف َعـــيـــِن ـــّي يـــ�ـــس

وله العديد من المو�ّشحات.

أّما اإبداع������ه في )خيال الظ������ّل( فيذكر  ا

بع�س ال�شكان الثقاة كابن حّجة الحموي في 

وراق( وعالء الدين البهائي في  )ثم������رات االأ

ّيوبي  )مطالع البذور(: اإّن �ش������الح الّدين االأ

ووزيره القا�شي الفا�شل كانا ي�شاهدان خيال 

أيا�������س الجرك�شي في  الظل، وق������د ذكر ابن ا

أبا ال�ّشعادات  )بدائع الّزه������ور( اأن ال�ّشلطان ا

كان يط������رب كثي������راً بفكاهات������ه في حفالت 

المولد النبوي ال�شريف، وقد بلغ الهو�س عند 

بع�س الملوك اأن حملوه معهم اإلى الحّج.

يعتبر اب������ن دانيال المو�شل������ي الموؤ�ّش�س 

الحقيقي لم�شرح خيال الظل فلم ي�شبقه في 

هذا المجال اأحد، وه������و اإبداع متفّرد، �شار 

أتوا بعده، حيث  على هديه العديد من الذين ا

أ�شكال تمثيلية ترجع اإلى قبل تاريخ  ال توجد ا

ابن دانيال المو�شلي في اأي بلد اآخر، لذلك 

ولى من نوعها في العالم اأجمع. فاإّنها االأ

وخي������ال الظ������ل ن������وع م������ن التمثيلي������ات 

يك������ون باإلقاء خي������االت على �شت������ار ي�شاهده 

المتفّرجون.

كتب ابن دانيال المو�شلي ثالث تمثيلّيات، 

وق������د كتبها �شع������راً ونثراً منظوم������اً، واأو�شح 

دارة والتمثيل،  خ������راج، واالإ فيها طريق������ة االإ

مما يعطي تاأكيداً عل������ى عبقرّية ابن دانيال 

وموهبت������ه، فهو ف�شاًل عن كونه الكاتب فاإّنه 

كذلك المخرج ومدير الم�شرح وهي اأمور لم 

ي�شبقه فيها اأحد.

ابـــن  اأّلفهـــا  التـــي  الثـــالث  التمثيليـــات 

دانيال هي:

وغريب،  2-عجيب  الخي������ال،  1-طيف 

3-المتيم. وقد اأطلق عليها ت�شمية بابات.

اب������ن دانيال  ن�شرت تمثيلي������ات )بابات( 

ألمانيا ع������ام 1925م من  ولى في ا للم������رة االأ

قبل ج������ورج جاك������وب �شمن كت������اب )تاريخ 
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م�شرح خيال الظل في ال�شرق والغرب( حيث 

يو�ش������ح جاكوب باأّن ابن دانيال اأعظم �شاعر 

ممتع في اللغة العربي������ة، وهو حقيقة عالم 

أدي������ب مثقف ب������ارع، بلغ الغاي������ة فيما كتب،  ا

وفي������ه من الفكاهة والم�ش������رح ماال نظير له 

دب الغرب������ي، وعمله هذا بال �شك له  في االأ

اأهمّي������ة عظمى في الق������رون الو�شطى ففي 

متون ه������ذه التمثيلي������ات )باب������ات( نثر فني 

م�شج������وع يذكرنا بمقام������ات الحريري، وقد 

أ�شار اإليها ابن دانيال في موا�شع عدة، وقد  ا

عثر على هذه المخطوط������ات �شمن خزانة 

�شباني������ة، ون�شخ������ة منها في  �شكوري������ال االإ االإ

ا الن�شخة الثالثة فقد  مَّ
أ خزانة اإ�شطانب������ول، ا

عث������ر عليها في خزانة القاهرة، وقد ن�شخت 

بعد موت الموؤلف بثالثمئة عام.

������ا اأول م������ن ترجمها وحّققه������ا ونقلها  مَّ
أ ا

اإلى العربية فهو ال�شي������د محمد تقي الدين 

الهاللي و�شدرت في بغداد عام 1948م.

كت������ب اب������ن داني������ال معظ������م تمثيلّيات������ه 

أو  أكان ذل������ك في ال�ّشجع ا بالف�شحى؛ �شواء ا

ال�ّشع������ر، ويوجد فيها عدد م������ن المو�ّشحات 

أ�شع������ار  زج������ال والموال������ي والدوبي������ت وا واالأ

العاّمّي������ة  باللهج������ة  خي������رة  واالأ طف������ال،  االأ

الم�شرّية.

والتمثيلّيات الّثالث المذكورة اأعاله يثبت 

فيه������ا اأن الروح الفنية متقّدم������ة والمو�شوع 

متما�ش������ك، وخير م������ا نراه في اب������ن دانيال 

أُولى هذه  طباء ورج������ال الحرف، ا و�شفه لالأ

التمثيلّيات )باب���ات( هي طيف الخيال التي 

تعطي �شورة رائعة عن الحياة ال�شيا�شّية في 

م�شر ف�شاًل عن الحي������اة الثقافّية في زمن 

ال�شلطان الظاهر بيبر�س.

والتمثيلّية الّثاني������ة هي عجيب وغريب؛ 

وه������ي تو�ّشح لنا �شوراً كثي������رة ل�شوق يدخل 

خر، ويعر�شون  الممثلون فيها واحداً بعد االآ

أكثر  في م�ش������رح عظي������م ب�شائعهم، وه������ي ا

التمثيلّي������ات الت������ي ا�شته������رت وعرف������ت في 

أوروّبا. ا

والتمثيلّية الّثالثة )المتيم(؛ وهي تتعلق 

أ�شياء  بع�شق المتّيم لليتيم، وقد ا�شتملت على ا

ممتعة؛ منها تحري�������س الديوك على القتال، 

نط������اح الكبا�������س والثيران، بق�ش������د الت�شلية 

والترويح عن النف�س.

وتمثيلية )المتيم( تختلف عن التمثيليتين 

ال�ّشابقتي������ن اختالف������اً وا�شح������اً -اإن اتفقت 

أ �شيئاً عن  �شل������وب- ففيها نقرا معهما في االأ

الحّب وحيل المحّبين، لكن لي�س عند الذي 

نجده في قي�س وليلى، وجميل وبثينة، بل هو 

�شعر ق�شد من������ه اإلى جانب الّتمثيل والغناء، 

 
ّ
 تمثيلي

ّ
اللهو والم������رح، فه������و �شعر غنائ������ي

، و�شع لم�شرح خا�ّس، وهو بذلك �شبق 
ّ
هزلي

خرين بقرون للم�شرح الغنائي، ف�شاًل عن  االآ

ريادته لم�شرح خيال الظل.
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ولى من طيف الخيال  ال�سفحة الأ

�سكوريال( )الإ

طيف الخيال في معرفة خيال الظل

�سكوريال( )ن�سخة دير الإ

نهاية بابة عجيب وغريب
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نهاية مخطوط طيف الخيالبابة المتّيم

1- ف������ي الدار الكامنة المراغي )وفي الهام�������س: الخزاعي( المو�شلي، وفي المو�شوعة ال�شعرية: الحكيم �شم�س 

الدي������ن محمد ب������ن عبد الكريم بن دانيال بن يو�شف الخزاعي المو�شل������ي الكّحال. وفي ال�شلوك للمقريزي 

ا�شمه محمد بن دانيال بن يو�شف بن معتوق الخزاعي.

2- في معجم الموؤلفين 646ه�/1248م. وفي هدية العارفين 647ه�، وا�شمه محمد بن خليل بن دانيال.

3- في �شذرات الذهب 711 ه�. وفي هدية العارفين 708ه�.

4- ينظ������ر اأعالم الح�ش������ارة لزهير حميدان ج1، �س436، 437، ج2، �س132. وف������ي درا�شة لتغريد الكوني في 

كتاب »المجتمع الم�شري في �شعر ابن دانيال« تقول: لم يرد اأن ابن دانيال التحق باأحد بيمار�شتانات بغداد 

ليتخ������رج طبيباً كحاالً، ولعل ابن دانيال ورث حب الكحالة عن ج������ّده »دانيال المتطبب« )كان حياً 334ه�( 

الذي عا�س في الدولة العبا�شية فكان طبيباً لمعز الدولة البويهي )توفي 356ه�(.

أولهما الم�شاف������ة الزمنية بينهما، وثانياً اأن داني������ال المتطبب لم يكن كحاالً  أ�شتبع������د ذلك ل�شببين: ا أق������ول: ا ا  

كدانيال بن �شعيا.

5- هدية العارفين ج2، �س113، ك�شف الظنون ج2، �س 650. ولدينا �شورة عنه.

الهوام�ش
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�شماع ف�شنف في هذا النمط. 6- ذكره في ك�شف الظنون وقال عنه: كتاب مخت�شر ذكر فيه اأن خيال الظّل قد مّجته االأ

7- وقد األف كتاباً �شّماه )المختار من �شعر ابن دانيال( حققه محمد نايف الدليمي، مكتبة ب�شام في المو�شل 1979م.

أبو الح�شن( توفي �شنة 385ه�:  8- محم������د بن عب������د اهلل بن محمد الها�شمي البغدادي المعروف بابن �شك������رة )ا

آثاره ديوان �شعر يزيد على خم�شين األف بيت. اأديب، �شاعر، من ا
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اأديب وناقد.

العمل الفني: الفنان فتحي �سالح.

❁

عر �سميح القا�سمسعر �سميح القا�سمسعر �سميح القا�سم سمالمح احلداثة يف �سمالمح احلداثة يف �

د.نزار بريك هنيدي

❁

اعر �سميح القا�سم ساعر �سميح القا�سم ساعر �سميح القا�سم  سه������رة ال�سه������رة ال� ه������رة ال�سه������رة ال�س سال تتوازى �سال تتوازى �

الطاغي������ة ف������ي الوط������ن العربي، م������ع عدد 

ّالدرا�س������ات النقدي������ة الجاّدالدرا�س������ات النقدي������ة الجاّدة الت������ي حاولت 

ّبداعّية بداعية بداعّية  نج������ازات االإ ������دس������دس������ّدي لدرا�س������ة االإ سالت�سالت�

أ�سهم بها ف������ي حركة الحداثة  ّالفنّي������ة التي الفني������ة التي الفنّي������ة التي ا

عري������ة العربية. وسعري������ة العربية. وسعري������ة العربية. واأعتقد اأن ذلك يعود في  سال�سال�

اد العرب ن غالبي������ة النقاد العرب ن غالبي������ة النّقاد العرب  أ إول اإلى ا إول 
المق������ام االأ

عراء المقاومة، سعراء المقاومة، سعراء المقاومة،  سهم �سهم � ّاكتفوا بعّداكتفوا بعّده واحداً من اأ

ان �سميح يقول: )حين قران �سميح يقول: )حين قراأت  أ على الرغم من ا

أنا  ا ُعراء المقاومة ذهلُتعراء المقاومة ذهلُت عراء المقاومة ذهلتسعراء المقاومة ذهلتس سة عب������ارة �سة عب������ارة � ّول مّرة عب������ارة �ول مرة عب������ارة �ول مّر
الأ

خر ليعرف  وزمالئي والتفت اأحدن������ا اإلى االآ

ود بهذا الكالم(.سود بهذا الكالم(.سود بهذا الكالم(. سمن هو المق�سمن هو المق�
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وي�ضي������ف: )�أعتق������د �أن و�ضعي في خانة 

يالضيالضياًل..  ضيين خاطئ جملة وتف�ضيين خاطئ جملة وتف� يين خاطئ جملة وتف�ضيين خاطئ جملة وتف�ض ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ضل�ضل� �ء �ء � �عر�عر� عرضعرض ضل�ضل� �

ّ������ة هي ج������زء من هّم������ي ������ة هي ج������زء من هم������ي ������ة هي ج������زء من هّم������ي �لوجودي،  ������ة هي ج������زء من همض������ة هي ج������زء من همض ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ضل�ضل� �

أتعامل مع  أن������ا � ������ت كل همي.. �ض������ت كل همي.. �ض������ت كل همي.. � ضولكنه������ا لي�ضولكنه������ا لي�

ة باعتبارها ج������زءضة باعتبارها ج������زءضة باعتبارها ج������زء�ً من تجربة ذ�تية  ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ضل�ضل� �

)1(
جد�ً ومفرطة في ذ�تيتها(.

ميح ضميح ضميح  ضم������ه �ضم������ه � ّن ما قّدن ما قّد اوعل������ى كل ح������ال، فاوعل������ى كل ح������ال، فاإ

ية لفنية لفّنية  عيد تحدي������ث ضعيد تحدي������ث ضعيد تحدي������ث �لبنية � ض������م على �ض������م على � ������م على �ض������م على �ض ضلقا�ضلقا� �

ه من تحقه من تحّقه من  تحقضتحقض ضيدته، لم يلق ما ي�ضيدته، لم يلق ما ي� يدته، لم يلق ما ي�ضيدته، لم يلق ما ي�ض ض������ة لق�ض������ة لق� ّلجمالّي������ة لق�لجمالي������ة لق�لجمالّي �

تغاله على ضتغاله على ضتغاله على  ض�ض� �هتم������ام �لباحثين، بدء�ً م������ن �

اها ماها ّماها  مضمض ضلت������ي �ضلت������ي � يقاعية ومحاوالته � �لبني������ة �الإ

عر ضعر ضعر �لتقليدي ذي  ضل�ضل� )كوالج( وجمع فيها بين �

ردية، ضردية، ضردية،  ضل�ضل� �لمقاطع �لمقاطع � �عر �عر �لتفعيلة و� عر ضعر ض ضطرين و�ضطرين و� طرين و�ضطرين و�ض ضل�ضل� �

�لبني������ة �لدر�مية و�لملحمية  تغاله على ضتغاله على ضتغاله على  ض�ض� و�

طورة، ضطورة، ضطورة،  ض�ض� تخدضتخدضتخد�م �لرم������ز و�الأ ض�ض� ي������دة، وضي������دة، وضي������دة، و� ضللق�ضللق�

والضوالضوالً ضاني، و�ضاني، و� اني، و�ضاني، و�ض ضن�ضن� �لتر�لتر�ث �لعربي و�الإ وتوظيف �

كال ضكال ضكال  ض�ض� أ ������كالض������كالض������كاًل جديد�ً م������ن � ضحه �ضحه � �جتر�جتر� �إل������ى �

مية ضمية ضمية  ضطلق عليه ت�ضطلق عليه ت� عرية، هو ضعرية، هو ضعرية، هو �لذي �أ ضل�ضل� �لكتابة �

ة(.ربية(.ربّية(. ربيضربيض ضل�ضل� �(

م على هذضم على هذضم على هذ� ضلقا�ضلقا� مي������ح ضمي������ح ضمي������ح � ضتغال �ضتغال � تغال �ضتغال �ض ض�ض� ويعود �

يدته ضيدته ضيدته  ضم حين كتب ق�ضم حين كتب ق� إ������كل �إ������كل �إلى عام 1965 ������كل �ض������كل �ض ضل�ضل� �

كندرون في ضكندرون في ضكندرون في  ض�ض� إم )�إم )�إ إ)�إ)�إرم( ثم كتب ع������ام 1970

ميح ضميح ضميح  ضثي �ضثي � �خل( ث������م مر�خل( ث������م مر� رحلة �لخ������ارج و�لد�

إم كتب )�إم كتب )�إلهي  م عامضم عامضم عام1973م وعام 1974 ضلقا�ضلقا� �

كل ضكل ضكل  ضل�ضل� � إ قتلتني(. �إ قتلتني(. �إال �أن ن�ضج هذ� �إلهي لماذ�

ي������د ضي������د ضي������د �لكربون(  ضوك�ضوك� أ أ م������ن ديو�ن )ثال������ث � بد�

ّلفنّية لفنية لفنّية  �ز�ز�ته � زت ميزت مّي ّتقّرت ميتقرت ميتقّر تقرضتقرض ض�ض� ادر عام ضادر عام ضادر عام 1976م و� ضل�ضل� �

في ديوانه )ملك اأتالنت�س و�شربّيات اأخرى( 

ال�ش������ادر ع������ام2003م و�شوالً اإل������ى �شربيته 

خي������رة الت������ي �شّماها )هواج�������س لطقو�س  االأ

حف������اد( و�شدرت ع������ام2012م م�شتغرقة  االأ

ديواناً كاماًل.

وف������ي ا�شتقرائنا لبني������ة الن�شو�س التي 

اأطل������ق عليها �شميح القا�شم ه������ذه الت�شمية، 

نجد اأن )ال�شربي������ة( هي ن�س �شعري طويل، 

يتاألف م������ن مجموعة من الوحدات ال�شعرية 

المنف�شل������ة التي ي�شّمها الن�������سّ كما ي�شم 

ال�شرب مجموعة الطي������ور التي تتفاوت في 

داء  اأحجامها واأعمارها واأ�شواتها. ويتنّوع االأ

أ�شاليب  اللغوي في هذه الوح������دات وتتمايز ا

الق������ول فيها، كما تختلف ف������ي بنائها الفني 

وت�شتفي������د من جميع المدار�������س والمذاهب 

�ش������ارات  باالإ وتزخ������ر  المعروف������ة،  الفني������ة 

ح������االت اإلى التراث العربي  يحاءات واالإ واالإ

�شاطي������ر والحكايات ال�شعبية  ن�شاني واالأ واالإ

والكتب وال�شعائر الديني������ة، ووقائع التاريخ 

اإل������ى تفا�شيل  اإ�شافة  القديمة والحديث������ة، 

حداث الراهنة. الحياة اليومية واالأ

غاني  كما تتكئ هذه الوح������دات على االأ

خيلة  ال�شعبي������ة، واالأ مث������ال  هازي������ج واالأ واالأ

والهتاف������ات  وال�شع������ارات  والهذيان������ات 

وال�شرخ������ات والهم�شات والمقاطع ال�شردية 

لفاظ  والح������وارات الدرامية والعب������ارات واالأ

جنبية. ويقوم ت�شكيل الن�س  أو االأ المهجورة ا
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على تقديم جميع ه������ذه الوحدات ال�شعرية 

دفعة واحدة، وعل������ى ن�شق واحد، تماماً مثل 

الطيور الت������ي يت�شّكل منه������ا ال�شرب. ويعّول 

ال�شاعر على تفاعل هذه الوحدات في نف�س 

أثره������ا الجمالي، ورا�شمة  المتلق������ي، منجزًة ا

مالمح الروؤيا العامة للن�س ال�شعري.

وللوقوف عل������ى البناء الفن������ي ل�شربّيات 

�شمي������ح القا�ش������م، �شاأح������اول تحلي������ل اإحدى 

�شربياته الحديثة ن�شبّياً، والتي تحمل عنوان 

)�شيرة بني �شميح( من ديوانه )ملك اأتالنت�س 

و�شربي������ات اأخرى( ال�ش������ادر عام2003م في 

البحرين.

ول،  فمن������ذ العنوان، وه������و المفت������اح االأ

ولى، كم������ا يقول نّقاد  ية االأ و العتب������ة الن�شّ
أ ا

الحداث������ة، تطالعن������ا واحدة م������ن التقنّيات 

ه.  التي ي�شتخدمها ال�شاع������ر في �شعرنة ن�شّ

فالعن������وان: )�شي������رة بني �شمي������ح( ي�شتدعي 

اإلى ذه������ن المتلقي مبا�شرة عن������وان ال�شيرة 

ال�شعبية الم�شهورة: )�شيرة بني هالل(، مما 

يوحي بالتطاب������ق بين ما القاه بنو هالل في 

أه������وال، وما يعانيه  تغريبتهم من م�شائب وا

مواطنو ال�شاعر المعا�ش������رون. ويتعّزز هذا 

�شارة  االتكاء عل������ى ال�شيرة ال�شعبية ف������ي االإ

التي ي�شيفها ال�شاعر على �شخ�شّية الموؤلف: 

بي محمد �شميح بن محمد بن القا�شم بن  )الأ

محمد بن الح�شي������ن اآل ح�شين( مقلّداً فيها 

الطريق������ة التراثية في التعري������ف بالموؤلف، 

وموؤكداً اأ�شالة انت�شابه اإلى جذره العربي من 

خالل �شرد ن�شبه و�شجرة عائلته.

اإال اأن ت�شمية )بني �شميح( توحي بمعنى 

آخ������ر، ناجم عن اقترانه������ا ب)بني اآدم( مما  ا

يعن������ي اأن ال�شيرة التي يرويه������ا ال�شاعر هي 

ر�س.  ن�شان منذ وجوده على هذه االأ �شيرة االإ

ويوؤكد هذا المعنى ما يقوله مطلع الق�شيدة 

الذي ي�شف الفت������ى باأنه )اأول القادمين اإلى 

ر�س(. االأ

وهكذا تتماهى �شيرة ال�شاعر الفرد، مع 

�شيرة �شعب������ه الفل�شطيني ال������رازح تحت نير 

أمت������ه العربية الموغلة  االحت������الل، مع �شيرة ا

ن�شاني  في عمق التاريخ، مع �شيرة الوجود االإ

برمته. وهذا ما يوؤكده اأي�شاً مقطع اآخر من 

الق�شي������دة، ي�شتح�شر فيه ال�شاعر �شخ�شّية 

)�شبارتاكو�������س( البطل الرومان������ي الم�شهور، 

عاريب، ويجعله يتزوج  وين�شبه اإلى ب������الد االأ

الثائ������رة الفرن�شية )ج������ان دارك(، متجاوزاً 

بذلك حدود الزمان والمكان معاً:

ق���ال  الحل���م..  ف���ي  دارك  ج���ان  )ت���زّوَج 

له���ا: ج���ان دارك اأن���ا �صبارتاكو����ص م���ن ب���الد 

عاريب.. الأ

اأهلي عبيد النظام الجديد

وكانوا عبيد النظام القديم..

واأ�صه���رُت حريت���ي ف���ي الحياة عل���ى �صّنة 

الموت.
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اأ�صهرت حريتي اإنما زّوجوني لطاعتهم.. 

ج���ان دارك خذيني زوجًا واأق�صم بي اأفتديك 

بمهر ال�صهادة.(

�شارات التي تحي������ل مبا�شرة اإلى  أم������ا االإ ا

ال�شخ�شية العربي������ة، فهي كثيرة في الن�س، 

�ش������ارة القائمة عل������ى �شورة  مث������ل ه������ذه االإ

أ�شهر بيت  ال�شح������راء، مر�ّشعة ب�شذرة م������ن ا

في ال�شعر الجاهلي:

ن الفتى بذرة دحرجتها العوا�سف بين رمال ال�سحارى لأ

بال مطٍر اأو غماْم

�سوى ما تبّخَر بين الدخول وحومل ع�سر الكالْم

كما يحفل الن�������سّ بالكثير من المقاطع 

الت������ي ت�شتح�ش������ر الت������راث العرب������ي، مث������ل 

ا�شتح�شاره لمجنون ليلى في قوله:

يبايعني الحّب مجنونكم

وجميل  وقي�ش������اً  المتنبي  وا�شتح�ش������اره 

بثينة في قوله:

من الحلم  تحت ظالل النخيْل

و�سوق المهاة لماء قليْل

من الخيل والليل والبيد وال�سم�ص... 

من لبن النوق والتمر وال�سعر..

من وجد قي�ٍص وحرمان ليلى وخوف بثينة زنَدْي جميل.

أي�ش������اً عدداً من المقاطع  وي�شمُّ الن�س ا

أو تحاكي  التي ترتكز اإلى الموروث الديني، ا

الخطاب الديني وت�شتلهم مقوالته، مثل هذا 

المقط������ع المبن������ي على اإ�ش������ارات اإلى الدين 

�شالمي: االإ

- من الل �صّلى و�صّلْم

نبياْء على خاتم الأ

ومن بئر زمزْم

اإلى عبقر الكيمياْء

ومفتاح باب ال�صماْء.

آيات من  اأو هذا المقط������ع الذي ي�شتلهم ا

القراآن الكريم:

- من الماء جاَء وجاوؤوا وعادوا اإلى الماء..

كانوا قبائَل �ساروا �سعوبًا.. تعارف بع�ٌص 

.. ببع�صٍ

وكّرَم ربُّ الحياة  �ساللتهم بالتقى والطهارة.

و�ساروا ح�ساره

اخي ح�ساره توؤ

وعادوا حقاره

تعادي حقاره.

وما من �سنونوة للربيِع

وما من ربيع.. وما من ب�ساره.

�ش������ارات اإلى الدي������ن الم�شيحي   ������ا االإ مَّ
أ ا

فتتجلى في عدد من المقاطع، مثل:

ر�ص.. - اإلهي الذي في ال�سماء وفي الأ

�سِهُر �سعفي وخوفي.. اأُ

واأ�سهد اأني اأحبك ل�سمك اأنت ووجهك.

و:- خذوا خمركم من دمي

ومن ج�سدي خبزكم

خذوا ما يزوُل

وتبقى حياٌة وتبقى ف�سوُل.

و:- اأعدوا �سليبًا يليق بلحمي ال�سعيف 

وحلمي القوّي
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�سعد حرًا اأعدوا �سليبي لأ

اأنا �سّيد الجلجله.

ومن المقاط������ع التي ت�شير اإل������ى التوراة 

وت�شتوحي اأحداثها، هذا المقطع:

- وما اأنا من ن�سل حيرام يا ن�سل دافيد..

ل اأرز عندي ول يحزنون

�ساطير ل لن يكون ول لن يكون وماكان وْهُم الأ

فماذا اإذًا تطلبون؟.

وهذا المقطع:

- و�سوت اأريحا يدّوي: ي�سوع بن نون دونك راحاب

خذها كما ت�ستهي

وخذها كما ت�ستهي

اإلى كهف اأحالمها الزانية

واأو�سد عليك واأو�سد عليها

ب�سخرة اأحالمك الدامية

أ�شكال  �شطورة تمّثل �شكاًل من ا وبما اأن االأ

الوع������ي الب�ش������ري، ومحاول������ة ل�شب������ر اأغوار 

الوج������ود واجت������راح و�شائل الخال�������س، فاإن 

�شطوري في عدد  ال�شاعر ي�شتخدم الرمز االأ

من المقاطع، منها:

- ويوغل في الموت جلجام�ص الم�ستميت حياًة

يعي�ص وي�سقى

يموت وي�سقى

ر�ص اأفقًا فاأفقا. ونوغل في الأ

أي�شاً: ومنها ا

- اأنا قلب فينيق ينه�ص من قلب هذا الرماد

ومن قلب هذا ال�سواد وهذا الحداْد

في روحه �سورٌة للبالد..

كما ي�ستهي اأن تكون البالد.

������ا التاريخ، فله ح�شوره الطاغي الذي  مَّ
أ ا

يمت������ّد ف������ي مفا�ش������ل ال�شربّية كله������ا، حيث 

تح�ش������ر وقائعه ممثلة باإ�ش������ارات اإلى اأريحا 

وفراعنة الني������ل وملوك الفرات و�شبارتكو�س 

وج������ان دارك والقاد�شي������ة وعي������ن جال������وت 

وكربالء وداح�س والغب������راء و�شبرا و�شاتيال 

وجنين، و�شوالً اإلى الهج������وم على نيويورك 

في 11�شبتمبر2001م 

- اإنما وقتنا لم يزل جاهزًا للغمو�ص..

بابيل وفي غفلة منه تنزو الطيور الأ

تنزو على ناطحات ال�سحاِب

دماٌر.. وناٌر.. وقتلى الفجاءات.. قتلى جزافًا..

طيور �سديمّية من ركام التواريخ تقبل م�سحونًة

بالغ�سْب

وقتلى ب�سر اللهْب

و�ساعة �سفر م�ساك�سة في الح�سار.. تحلُّ 

وترحل 

من نزوة �سّيقة

اإلى نزوة �سيقة

وتفتح اأبوابها المغلقة.

وبالت������وازي مع كّل ه������ذا الزخم التراثي 

�شطوري والتاريخي، تبرز �شور  والديني واالأ

بن������اء ال�شعب  المعان������اة اليومي������ة الراهنة الأ

الفل�شطيني:

هنا يفتح الموُت اأبوابه ليطّل اليتامى على 

يتمهم في الحياة.

واأطفالنا يكبرون -اإذا ولدوا- يكبرون باأ�سرع 
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مما ت�ساء الطفولة

لنا الحزن في �سهرة العر�ص..

طق�ص الحالقة

طق�ص البكاء

وحّناوؤنا الرق�سة الم�ستحيلة

وقهوتنا في ال�سباح على �سرفة البيت بع�ص الخطايا

واإجها�ص زوجاتنا النازفات على الحاجز 

الع�سكري المعقم.. كّل الف�سيله.

ألفاظ الق�شيدة، وجدنا  واإذا ا�شتعر�شنا ا

ال�شاع������ر ي�شتخدم منها كّل م������ا يثري ن�شه. 

ألفاظ اللغ������ة الحّية المتداولة،  فاإلى جانب ا

 ، لفاظ التراثية )يميط اللثام، الكالأ نج������د االأ

لف������اظ الدينّية:  المه������اة، لبن الن������وق..( واالأ

)مملك������ة اهلل، �شاللة نرف������ال، ن�شل حيرام، 

نبياء، النا�شوت، الدعاء، الثواب..(  خات������م االأ

لف������اظ الحديثة التي دخل������ت اإلى لغتنا 
واالأ

الق�شائ������د، والت  المحكّي������ة: )كول�شت������رول 

ديزن������ي ي�شّوقن������ا في مالهي������ه، البال�شتيك، 

دم������ع اال�شطناعي������ة، التكنولوجيا..( كما  االأ

جنبية التي يوردها ال�شاعر  لفاظ االأ نجد االأ

جنبيين: بلفظها و�شيغتها االأ

- األور..بون فوياج

عاريب �سبارتكو�ص من بالد الأ

خذ قبلة..بون فوياج..

ووا�سل نزيفك..وا�سل نزيفك فوق �سظايا الزجاج.

أينا  أ�شلوبية، را واإذا در�شنا الن�������س درا�شة ا

أ�شاليب القول،  ال�شاعر ي�شتعمل م������ا �شاء من ا

أ�شلوب ال�شرد المبا�شر اأحياناً: فهو يلجاأ اإلى ا

- غر�سنا، وقد غر�سوا فاأكلنا، غر�سنا وياأكل 

دافيد..

لباأ�ص

ياأكل دافيد من غر�سنا ما ن�ساُء

كما ي�شتخدم المونولوج الداخلي:

- هنا مو�سم ال�سيد،

اأنت الطريدة يومًا و�سّيادها

اأنت يومًا.. لهاثك حّمى الحياة وفاتحة 

الموت

ت�ساأل نف�سك �سرًا وجهرًا: متى؟ ولماذا؟

وكيف؟

واأين؟

جابات مابين بين. وتهوي الإ

أ�شلوب الحوار  ويلجاأ ال�شاعر اأحياناً اإلى ا

الدرامي بين �شخ�شين، مثل هذا الحوار بين 

�شبارتكو�س وجان دارك:

- جان دارك خذيني زوجًا واأق�سم بي اأفتديك 

بمهر ال�سهادة

ن نف�سي  قالت له: قرَّ عينًا فاإني زّوجتك الآ

لكّن هذا الحجاب ثقيٌل..

و�سوء النهار قليٌل،

طل�ص  ن غير الرحيل من الأ ومانفعل الآ

الم�ستباح

اإلى الجرمق الم�ستباح

اإلى نخلة دمها نازف في رماد العراق..

ن غير..الطالق. فما نفعل الآ
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�شل������وب الق�ش�شي، كما  كما ي�شتعمل االأ

في هذا المقطع:

- وحيدًا، بعيدًا

على الجمر يم�سي ثقيل الخطى قاب�سًا 

جمَرُه

ومخت�سرًا عمره

ظالم المدى دام�ُص

وقلب الفتى عاب�ُص

وفي كّفه غ�سن زيتونة ياب�ُص

على �سّنة ال�سهداء القدامى يقيم ال�سالة

وينه�ص من موِتِه الحّي ممتلئًا بالحياة.

أ�شلوب المرويات ال�شفهية  ويقلُّد اأحياناً ا

ال�شعبية:

بالٌد تطّوحُه في بالد

وعا�سر كل العباد

واآمن اأن الحياة محبة

واأن ال�سالة محبة

واأن الق�ساء يحّب القدر

واآمن اأن القدر

يحب ال�سجر

واأن ال�سجر

يحّب الحجر

واآمن اأن المطر

يحب جميع الب�سر.

أ�شلوب المت�شّوفة كما في هذا  ويحاكي ا

المقطع:

األ اأ�سهد باأني اأحبك ل�سمك اأنت ووجهك اأنت..

ول ا�سم ول وجه لي في رحابْك

ول باب لي دون بابك

وما من ح�سور يج�سدني في غيابك

اإلهي اآمنت فاعلم

واآمنت فارحْم

واآمنت فا�سمع دعائي

ْر عليَّ بع�سر جوابْك وي�سّ

أم������ا المذاهب والمدار�������س الفنية التي  ا

عرفها تاري������خ ال�شعر، فتح�شر جميعها في 

، متجاورة ومتكاملة، مما يدّلل على  الن�������سّ

عم������ق تمّث������ل ال�شاعر لخ�شائ�شه������ا الفنية 

الجمالية،  واإنجازاتها  التعبيرية  واإمكاناتها 

بدءاً من ال�شرخ������ات الحما�شية التي تعود 

اإلى الواقعية الثورية كما عرفناها في �شعر 

خم�شينيات و�شتينيات القرن الما�شي، وكان 

أبرز من عمل على  آنذاك، واحداً من ا �شميح ا

تر�شيخه������ا وتاأ�شيلها، قب������ل اأن ينفتح على 

خرى ويوؤ�ش�س �شوته الخا�س.  المذاهب االأ

فالمقط������ع التالي من ه������ذه ال�شربية يبدو 

أن������ه هارب م������ن �شعر المقاوم������ة في تلك  كا

المرحلة:

- على باب مملكة اهلل تهوي بقب�ستك الغا�سبة

لتوقظ قلب ال�سماء 

و�سم�ص عدالتها الغاربة

تفّجْر

تفّجْر

كبير ح�سارك.. والحّق اأكبر

كبير عذابك.. واهلل اأكبر

تفّجْر
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ويمكن للقارئ اأن يالحظ اأن الرومان�شية 

تتجلّ������ى بكامل عّدتها، م������ن �شفافية التعبير 

اليائ�س ومفرداتها  �شى والموقف  وغاللة االأ

الممي������زة مث������ل: )القب������ر والع������ذاب واليتم 

والحزن واللي������ل والقلب والقيد والحلم( في 

هذا المقطع:

اأخاطب قبرك يا والدي يا �سديق عذابي ويتمي

اأتى الحزن لياًل عليَك ولياًل على قلب اأمي

وياأتي عليَّ

وما في يديَّ

�سوى قيد ج�سمي وحلمي.

اأما الم�شاهد ال�شوريالية، فيبرع ال�شاعر 

في ر�شمه������ا، حتى تبدو كاأنه������ا خارجة للتّو 

م������ن مر�ش������م �شلف������ادور دال������ي اأو هذيانات 

أندريه بروتون، مثل هذا الم�شهد من مطلع  ا

ال�شربّية:

- وهذا دخان دمي، ل دخان ال�سجائر..

ين�سلُّ من رئتّي ومن حاجبّي ومن �سعر راأ�سي..

ول �سيء بين اأ�سابع يمناي اإل قليل من 

الماء..

بين اأ�سابع يمناي ماٌء اأخطُّ به �سيرة النار..

ظلُّ البخار ت�ساري�ص وجهي.

أي�شاً: وهذا الم�شهد ا

على جثتي يندف الثلج..

في محجريَّ مالذ النهار..

تجوب ال�سحالي تجويف عظمي..

�سعار القرا�سنة الغبر جمجمتي.

واإذا كّن������ا، فيما قّدمناه من تحليل، قد 

وقفنا على اأهّم المكونات التي يت�شكّل منها 

ن�شيج الن�س، فاإنه ال بّد لنا من مالحظة اأن 

كّل وحدة �شعرية من الوحدات التي توؤلف 

ن�س ال�شربية، يمك������ن للمتلقي اأن يقراأها 

كق�شيدة ناج������زة م�شتقلة، اإال اأن تقديمها 

على ن�ش������ق واحد في ال�شربية يتيح لها اأن 

أثراً جمالياً وتوحي بروؤيا عامة تتمّيز  تنتج ا

عما يمكن لكل وحدة اأن تقدمه بمفردها، 

تماماً كما يختلف �ش������وت ال�شرب الناجم 

عن طيرانه، ويختلف ما يتركه في الف�شاء 

ر�س من ظالل،  أثر، وما ير�شمه على االأ من ا

عما يمكن اأن ينجم عن كل طائر بمفرده. 

وهذا ه������و جوهر البناء الفن������ي لل�شربية، 

وجوهر اختالفها عن الق�شيدة التركيبية 

الدرامية التي عرفنا نماذج منها في اإبداع 

عدد من كب������ار �شعراء العربية. فالق�شيدة 

�شا�س،  التركيبي������ة الدرامية تقوم، ف������ي االأ

�شل������وب الدرامي ال������ذي )يتجلى  عل������ى االأ

�ش������وات والم�شتويات  أ�شا�شاً تعّدد االأ في������ه ا

اللغوية، وترتفع درجة الكثافة نتيجة لغلبة 

التوّتر والحوارية فيه( ح�شب قول الدكتور 

 مم������ا يجع������ل الق�شيدة 
)2(
�ش������الح ف�ش������ل

�شاح������ة )تتفاع������ل فيها الب������وؤر وال�شبكات 

الدرامية التي تمتّد اإلى جميع ت�شكيالتها 

يقاعية  واالإ �شلوبية  واالأ واللغوي������ة  البنيوية 

)3(
والتخييلية(.
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بينما ال يظهر هذا التفاعل بين مكّونات 

ال�شربي������ة اإال في نف�������س المتلقي بعد قراءته 

له������ا وانطباعها على نف�ش������ه كما ينطبع ظّل 

ر�س. ال�شرب على االأ

وفي الحقيق������ة، ف������اإن )ال�شربّية( تمّثُل 

بداعي������ة الفنية التي  نج������ازات االإ أه������م االإ ا

قدمها �شمي������ح القا�شم لحركة الحداثة في 

نها اقترحت �شكاًل  ال�شعر العربي، لي�������س الأ

أ�ش������كال البناء الفني للق�شيدة،  جديداً من ا

نها اأظه������رت بو�شوح عمق  فح�شب، ب������ل الأ

أ�شرار وخفايا  ثقافت������ه المو�شوعّية، وتملّكه ا

المذاهب الفنية المختلفة، وموهبته الفّذة 

أدّق التفا�شيل و�شياغتها في  في التق������اط ا

م�شاهد �شعرية موحية، وكذلك قدرته على 

تطوي������ع اللغة، وبناء التراكي������ب المده�شة، 

وخلق ال�شور المبتكرة، واإن�شاج التفاعالت 

العميق������ة الكامن������ة بي������ن الواق������ع المعي�س 

ن�شان������ي  والتاري������خ العالم������ي والت������راث االإ

بداع  والذات ال�شاعرة. وذلك هو جوهر االإ

ال�شعري.

حوار مع �شميح القا�شم، مجلة ثقافات، جامعة البحرين، العدد )5(، �شفحة )134(.  -1

أ�شاليب ال�شعرية المعا�شرة، بيروت، 1995م، ال�شفحة )35(. الدكتور �شالح ف�شل، ا  -2

دبي،  الدكت������ور نزار بريك هنيدي، مفهوم الق�شيدة الدرامية في ال�شعر العربي المعا�شر، مجلة الموقف االأ  -3

العدد )512(، حزيران2014م، ال�شفحة )34(.
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اأديب وباحث وناقد فل�سطيني. ❁

»بني املتنبي وقي�صر«

اإبراهيم محمود ال�صغير

❁

على الرغ������م من البع������د الزمني ما بين 

االثنين, حي������ث ولد المتنبي ع������ام )915م( 

وتوف������ي ع������ام )965م(, بينم������ا ول������د قي�صر 

)44ق.م(,  ع������ام  وتوف������ي  )102ق.م(  ع������ام 

وف صوف صوف  صمور كثي������رة, �صمور كثي������رة, � أ ابه������ان في صابه������ان في صابه������ان في ا صنهم������ا يت�صنهم������ا يت� افافاإ

صام������كان. فكالهما ن�صام������كان. فكالهما ن�صاأ ه������ا بقدر اصه������ا بقدر اصه������ا بقدر االإ صتعر�صتعر� تعر�صتعر�ص صن�صن�

تقرة. فالمتنبي صتقرة. فالمتنبي صتقرة. فالمتنبي  صفي بيئ������ة مت�صارعة غير م�صفي بيئ������ة مت�صارعة غير م�

إمع فيها اإال  إمع فيها  مع فيها صمع فيها ص ص منذ �صباه, في بيئ������ة ال ي�ص منذ �صباه, في بيئ������ة ال ي� ا������ا������اأ ������ص������ص صن�صن�

ي������وف وقعقعة الرم������اح, صي������وف وقعقعة الرم������اح, صي������وف وقعقعة الرم������اح, اإذ كانت  ص�صليل ال�ص�صليل ال�

آن������ذاك في ع�صر االنحالل  الدولة العربية ا

به ملوك الطوائف.صبه ملوك الطوائف.صبه ملوك الطوائف. صلى ما ي�صلى ما ي� ام صام صام اإ صواالنق�صواالنق�

ه������واء  فق������د راأى الدول������ة تتق�سمه������ا الأ

وطان  اء الساء الساء الأ سن�سن� إوالنزعات فمن ثورات ملوك لإوالنزعات فمن ثورات ملوك لإ

الم�ستقلة, اإلى فتن للقرامطة والخوارج على 

د ممالك سد ممالك سد ممالك  سامرات من ممالك �سامرات من ممالك � ولى مولى موؤ اإ الدولة,

حوال, وظهر  اخرى. وقد تاخرى. وقد تاأثر المتنبي بهذه الأ اأ

أكثر  عره الثائر. لذلك سعره الثائر. لذلك سعره الثائر. لذلك ا س في �س في � اأثرها جلياً جداً



»بين المتنبي وقي�صر«

  2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع �0

المتنبي من ذكر الحرب والطعن والفرو�سية, 

وتغنى بال�سيف والرم������ح والبطولة ح�سب ما 

بح يعتبر نف�سه, في سبح يعتبر نف�سه, في سبح يعتبر نف�سه, في  س�س� ائع حوله, ب������ل سائع حوله, ب������ل سائع حوله, ب������ل اأ سهو �سهو �

عره, من الفر�سان ورجال الحرب.سعره, من الفر�سان ورجال الحرب.سعره, من الفر�سان ورجال الحرب. س�س�

سار, فق������د ن�سار, فق������د ن�ساأ في دولة  ر, فق������د ن�سر, فق������د ن�س سا يوليو�س قي�سا يوليو�س قي� ا يوليو�س قي�ما يوليو�س قي�مَّ أ ا

ادية و�سيا�سية و�سوء سادية و�سيا�سية و�سوء سادية و�سيا�سية و�سوء  سى اقت�سى اقت� ى اقت�سى اقت�س سغرقت في فو�سغرقت في فو�

عف سعف سعف  سوة والف�س������اد وال�سوة والف�س������اد وال� وة والف�س������اد وال�سوة والف�س������اد وال�س س������ي الر�س������ي الر� ������ي الر�س������ي الر�س سدارة, وتف�سدارة, وتف� اإ

ف������ي المجتمع, على الرغم من الغنى والثراء 

والنفوذ والهيمنة على منطقة البحر المتو�سط, 

بعد هزيم������ة قرطاجة. فوقع������ت البالد في 

سخ������ذت بع�سخ������ذت بع�س الجمهوريات  حروب اأهلية, واأ

اوالمقاطع������ات الحليف������ة تتم������رد. لذلك تاوالمقاطع������ات الحليف������ة تتم������رد. لذلك تاأثر 

اطرب, فاطرب, فاآثر  طرب, فسطرب, فس سر بهذا الجو الحربي الم�سر بهذا الجو الحربي الم� ر بهذا الجو الحربي الم�سر بهذا الجو الحربي الم�س سقي�سقي�

اأن ينخرط في الحياة الع�سكرية وال�سيا�سية, 

بح قائ������داسبح قائ������داسبح قائ������داً ع�سكرياً س�س� وتدرج فيهما حت������ى اأ

هيراسهيراسهيراً و�سيا�سياً محنكاً. س�س�

ر سر سر  سخ������ذ كل م������ن المتنب������ي وقي�سخ������ذ كل م������ن المتنب������ي وقي� أ كم������ا ا

يبهما الوافي من العلم والتعلم. فالمتنبي سيبهما الوافي من العلم والتعلم. فالمتنبي سيبهما الوافي من العلم والتعلم. فالمتنبي  سن�سن�

سان�سان�ساأ في الكوفة, وفيها تعلم القراءة والكتابة, 

أ�سرة رقيقة الحال, كما تذكر كتب  وكان من ا

ع������ر ب�سمو مواهبه, سع������ر ب�سمو مواهبه, سع������ر ب�سمو مواهبه,  سالتراج������م, ولكنه كان ي�سالتراج������م, ولكنه كان ي�

غره, فيفخر بنف�سه, سغره, فيفخر بنف�سه, سغره, فيفخر بنف�سه,  سيته منذ �سيته منذ � يته منذ �سيته منذ �س سخ�سخ� خ�سخ�س سوق������وة �سوق������وة �

وذلك اإذ يقول:

م��ا ب��ق��وم��ي ���ش��رف��ت ب��ل ���ش��رف��وا بي             

ب���ج���دودي ب���ج���دوديش��ي ف���خ���رت ال  ب���ج���دوديش��ي ف���خ���رت ال  ��ي ف���خ���رت ال  شوب��ن��ف�����شوب��ن��ف�����

وبعد تعلمه الق������راءة والكتابة, خرج اإلى 

احاء البدو, فاحاء البدو, فاأخذ عنهم  حاء البدو, فسحاء البدو, فس سالبادية, وخالط ف�سالبادية, وخالط ف�

اللغة ال�شحيح������ة وعاد اإل������ى موطنه بدوياً 

أ كثيراً من الكتب،  قحاً. ثم الزم الوراقين وقرا

فكان علمه من دفاترهم. وخرج بعدها وهو 

�ش������اب اإلى بادية ال�شم������اوة، حيث قبائل بني 

كلب، فاأقام فيه������م ين�شد �شعره، فعظم �شاأنه 

بينهم، وقويت ف�شاحته فيهم. وكان يختلف 

اإلى بع�������س اأم�شار ال�ش������ام فاكت�شب تجربة 

مخالطة النا�س ومعرفة عاداتهم وتقاليدهم 

آة  أ�شبه م������ا يكون بمرا وثقافاته������م حتى بات ا

تنعك�������س عليه������ا اأح������وال النا�س ف������ي القرن 

الرابع الهجري، كما ا�شتفاد كثيراً من ال�شفر 

والتجوال وعرف فوائدهما.

ا قي�شر فقد ن�شاأ في روما، التي كانت  مَّ
أ ا

آنذاك، وفيها تعلم القراءة  من حوا�شر الدنيا ا

أنه تلقى تعليماً عالياً،  والكتابة، ومن الوا�شح ا

أر�شتقراطية، كانت  أ�شرة ا نه كان ينتمي اإلى ا
الأ

�شطوري اإينيا�س 
أنها تنتمي اإلى البطل االأ تدعي ا

لهة. وفي ه������ذه يختلف عن المتنبي،  ابن االآ

أ�شرة ب�شيطة. وانخرط قي�شر،  الذي كان من ا

عندم������ا اأ�شب������ح �شاباً في الحي������اة الع�شكرية 

وال�شيا�شي������ة لروم������ا. وكان������ت لمواهبه وقوة 

�شخ�شيته الدور البارز في ترّقيه ال�شريع في 

المنا�شب الع�شكرية وال�شيا�شية. وقد اكت�شب 

لق������اء، كما  مه������ارة كبيرة ف������ي الخطابة واالإ

اكت�شب مه������ارات متنوعة من مخالطة النا�س 

وال�شعوب التي غزاه������ا، ومن تجواله و�شفره 

مع جي�شه داخل البالد وخارجها. اإ�شافة اإلى 
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كل ذلك كان كاتب������اً مرموقاً له )تاريخ حرب 

هلية(. الغول والحرب االأ

أكث������ر م������ا يمي������ز هذي������ن الرجلين هو  وا

طموحهما، ال������ذي ال حدود له، والذي ظهر 

فيهم������ا منذ الطفولة. فالمتنبي كان طموحاً 

جداً اإلى ابتناء المجد. وقد عرف اأن الو�شول 

للمجد ال يكون اإال عن طريق المال. فحر�س 

عليه، وجد في طلبه، واتخذ من �شعره و�شيلة 

لذلك، وتدرج ف������ي �شعره واأجاد حتى تو�شل 

مراء والملوك. وراأى اأن  اإلى مدح الحكام واالأ

كثيراً من المتغلبين في زمانه ال يفوقونه في 

العق������ل وال�شبق، بل منهم العبيد الذين جرى 

عليهم الرق. فحدثت������ه نف�شه بطلب الملك، 

واإن لقي في �شبيله الموت.

المتنب������ي  اأي  طموحهم������ا،  اأن  الغري������ب 

باء،  وقي�ش������ر، كان يرافقه دائم������اً الترفع واالإ

أنهما خلق������ا ملكين منذ  حت������ى ليظن الم������رء ا

والدتهما. فهما يترفعان عن مخاطبة العامة 

وال�شوق������ة، ويريان ف������ي ذوي المكانة العالية 

أن������داداً لهما. فه������ذا المتنبي يترفع عن مدح  ا

م������ن ال ي�شتحق المديح ع������ن جدارة، حتى لو 

كان من ذوي المكانة والرفعة. فقد رف�س اأن 

يمدح ال�شاحب بن عباد، وهو �شاب، لم يتقلد 

ال������وزارة بعد، والذي عر�������س عليه م�شاطرته 

جميع ماله، مما دفع المتنبي اإلى القول: »اإنَّ 

غليماً معطاء يريد اأن اأزوره واأن اأمدحه«. كما 

رف�س اأن يم������دح الخليفة العبا�شي في بغداد 

واأميرها معز الدولة البويهي ووزيره المهلبي، 

خير، مما حدا  وذلك لما راأى من ا�شتهتار االأ

بالمهلب������ي اأن يوؤلب علي������ه جماعة من �شعراء 

العراق فاأهان������وه فاأعر�س عنهم، كما اأعر�س 

من قبل عن ال�شعراء الذين اأهانوه في بالط 

�شيف الدولة في حلب، وفي ذلك يقول:

�سويعر �سبني  تحت  يــوم  كل  اأفــي 

يــطــاول ق�سير  يــقــاويــنــي  �سعيف 

عاذٌل عنه  �سامت  بنطقي  ل�ساني 

هازل منه  �ساحك  ب�سمتي  وقلبي 

نــــاداك مــن ل تجيبه واأتـــعـــب مــن 

واأغــيــظ مــن عـــاداك مــن ل ت�ساكل

ومـــا الــتــيــه طــبــي فيهم غــيــر اأنــنــي

بــغــيــ�ــص اإلـــــيَّ الــجــاهــل الــمــتــعــاقــل

وهكذا كان ترفع المتنبي وتعاليه واإباوؤه 

مثار متاعب ل������ه، فا�شتعدى علي������ه ال�شلطة 

والنقاد التابعين لها، وهو ال يخجل من ذلك 

بل يجاهر به قائاًل:

ا           واإنــــــــي لـــمـــن قـــــوم كـــــــاأن نــفــو�ــســنــ

والعظما اللحم  ت�سكن  اأن  اأنــف  بها 

باء  ������ا قي�شر، فق������د كان الترف������ع واالإ مَّ
أ ا

والكبري������اء م������ن طباع������ه الماألوف������ة، وربما 

كان ذلك ب�شب������ب ن�شاأته الع�شكري������ة واأ�شله 

ر�شتقراطي. وق������د زاد عليهما تفوقه في  االأ

المجالي������ن الع�شك������ري وال�شيا�ش������ي، مع قوة 

�شخ�شية و�شالبة عزيم������ة، ومتانة �شكيمة، 

حتى بات الجميع يرهبونه وال يجروؤون على 
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مخاطبت������ه اإال باإبداء الخ�ش������وع واالحترام 

والتبجي������ل، وهذا جعل بع�شهم ي�شعر بالكره 

له والنفور من������ه، حتى من اأقرب النا�س اإليه 

فهذا كا�شيو�س، الذي كان �شديقاً له، و�شريكاً 

في فتوحاته الع�شكرية، اأ�شبح فيما بعد من 

األد خ�شومه يقول:

ن�ش������ان اإله������اً،  ن ي�شب������ح ه������ذا االإ  »واالآ

ويبق������ى كا�شيو�������س مخلوقاً بائ�ش������اً حقيراً، 

ر�س �شاجداً له، اإذا ما حانت  يخ������ر على االأ

أو بدرت منه اإماءة خاطفة!«  منه التفات������ة، ا

أي�شاً،  وه������ذا فالفيو�س اأح������د خ�شوم������ه، ا

أكالي������ل الغار والزينة من  يقول، وهو ينزع ا

على تماثيل قي�شر: »ه������ذا الري�س النامي 

اإذا نتفناه من جناح قي�شر، قبل اأن يتكامل 

نموه، منعناه من التحليق في اأجواء العظمة 

والمج������د. واإال فهو رجل طم������وح يرتفع ما 

�شاء له االرتفاع، ثم ينق�س علينا انق�شا�س 

ال�شقور ليكبلنا باأغ������الل العبودية، وي�شيع 

رهاب«. فينا الذعر واالإ

ومعظ������م ق�شائ������د المتنب������ي كانت في 

المدح وو�شف الحروب والقتال، تجد فيها 

مكاناً وا�شعاً للحدي������ث عن الذات المتكلمة 

للمتنب������ي، من حي������ث الفرو�شي������ة واالأخالق 

والقيم، والعبقري������ة ال�شعرية، فاإذا به يحتل 

أو ي�شتعبده������ا، بل ه������و يفتتحها  ق�شيدت������ه ا

�شطوري������ة، وحكمه  واالأ الخارق������ة  ب�ش������وره 

القاطعة كقوله:

عــمــى اإلـــى اأدبــي اأنـــا الـــذي نظر الأ

ــمــعــت كــلــمــاتــي مـــن بـــه �سمم واأ�ــس

تعرفني والــبــيــداء  والليل  الخيل 

وال�سيف والرمح والقرطا�ص والقلم

أي�شاً: وكقوله ا

العزائُم             تاأتي  العزم  اأهل  َقْدِر  على 

وتــاأتــي على قــدر الــكــرام الــمــكــارُم

أو كقوله: ا

بـــدٌّ                     الـــــمـــــوت  مـــــن  يـــكـــن  لـــــم  واإذا 

جــبــانــا تـــمـــوت  اأن  الـــعـــجـــز  فـــمـــن 

والمتنبي �شهد الحروب، وح�شر المعارك 

عداء،  مع �شي������ف الدولة الحمداني �ش������د االأ

وعنده تعل������م الفرو�شية، وق������د و�شف وقائع 

�شيف الدولة مع الروم اأح�شن و�شف، فبرع في 

ق بها على ال�شعراء، حتى  هذا الفن براعة تفوَّ

أن������ه ينقل المعركة وير�شمها بكل تفا�شيلها  لكا

وواقعيته������ا بكلماته، واإن زاد عليها من خياله 

�شطورة، وم�شحة  أ�شبغ عليها غاللة م������ن االأ وا

من البطولة غير الب�شرية، لكنها ال تبتعد عن 

الواق������ع كثيراً. وقد خلد بق�شائده هذه �شيف 

�شطوري  الدول������ة واأعطاه �ش������ورة البط������ل االأ

أنه رجل  الخال������د. فالمتنبي يثبت لن������ا بذلك ا

�شي������ف وقلم، ومثلما هو �شاع������ر قدير مبدع، 

فهو كذلك فار�س ومحارب با�شل و�شجاع.

������ا بالن�شب������ة لقي�شر، ف������اإن ال�شجاعة  مَّ
أ ا

كان������ت تالزمه ط������وال حياته، ول������و لم يكن 

آث������ر اأن ينخرط ف������ي الحياة  �شجاع������اً لما ا
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الع�شكرية ويتدرج فيها اإلى اأن اأ�شبح قائداً 

كبيراً وفاتحاً ظافراً. وكان يمتاز، كما قلنا، 

ب�شخ�شي������ة قوي������ة نفاذة، وبعزيم������ة جبارة، 

وب�شب������ر وجل������د رائعين. وكان ي������رى دائماً 

أنداداً له،  قوياء والجب������ارة ا في الرج������ال االأ

فال ي�شع������ف اأمام اإن�ش������ان، اإن كان ملكاً اأو 

أو قائداً. وقد تمر�س على مخاطبة  حاكماً ا

من هم اأعلى من������ه بحنكة ودراية، ومن هم 

اأدنى منه بفوقية، ولكن مغلفة بدبلوما�شية 

وح�شن �شيا�شة ودراية. وما عرف عن قي�شر 

الخ������وف والجبن، ب������ل كان يظهر ال�شجاعة 

والب�شالة والحزم في الوقت المنا�شب، وها 

نطونيو�������س: »اأحرى اأن اأذكر ما  هو يقول الأ

أنا قي�شر!«  يخيف الغير، ال ما يخيفن������ي. ا

خطار التي  خر: »اإنَّ االأ
كما يقول في مكان اآ

هددت حيات������ي، لم يكن له������ا اأن برزت اإال 

وراء ظهري. ولكنه������ا عندما تواجه قي�شر 

دبار«. وعندما حذرته  ف�شرعان ما تولي االأ

زوجت������ه كالبورنيا من الذه������اب اإلى مجل�س 

ال�شي������وخ، والبقاء في البي������ت، قال لها في 

حزم وت�شميم: »اإنَّ قي�شر ليكون حيواناً بال 

قلب لو لزم بيته اليوم لداعي الخوف. كال! 

اإن قي�شر �شوف ال يبقى في بيته. فالخطر 

أ�شد خطراً منه،  لعلى يقين م������ن اأن قي�شر ا

أ�شدان توءمان ولدنا من لبوءة واحدة  ونحن ا

رهب، فقي�شر  كبر واالأ أنا االأ في يوم واحد. وا

ال محالة ذاهب«.

وكما ذكرنا �شابقاً، لم يكن قي�شر مجرد 

�شاهد وحا�شر في الح������روب، بقدر ما كان 

�شانعاً ومخططاً له������ا بل وم�شاركاً في كثير 

حيان، وه������و يقول بفخ������ر واعتزاز:  م������ن االأ

»وهل بعد اأن خ�ش������ت المعارك في م�شارق 

ر�������س ومغاربها اأخ�شى ق������ول الحقيقة؟«.  االأ

أ�شهر  لذل������ك ال عجب اأن اأ�شب������ح قي�شر من ا

أبرع  الق������ادة الع�شكريين في التاري������خ ومن ا

نه جمع كل �شفات  المخططي������ن للحروب، الأ

القائد الظافر والناجح.

اإنَّ العباق������رة الذي������ن لديهم م������ن العلم 

والمعرف������ة والحكم������ة، ما يلب������ي رغباتهم، 

ب������اء وال�شجاعة ما  ولديه������م من الطموح واالإ

يدفعهم للتقدم من اأجل ارتقاء مدارج المجد 

وال�شرف وال�شوؤدد، ليبلغ بهم االعتزاز بالذات 

ن يخو�شوا ما هو  والثق������ة الزائدة بالنف�س الأ

�شعب ووعر، وما هو م�شتحيل وغير ممكن، 

حتى ل������و وجدوا �شلماً نح������و ال�شماء والثريا 

لما تقاع�شوا وق�شروا في ارتقائه والو�شول 

اإلى ما يطمحون اإليه. فهذا المتنبي بلغ من 

اعتزازه بذاته وثقته بنف�شه اأن قال:

ه             ـاأنــ وكـ بــمــا  ت�سبيهي  عــنــك  ِمـــــْط  اأَ

اأحــــد مثلي فــوقــي ول  اأحــــد  فـــال 

ويرّد على من يعيبه وينتق�س من مكانته 

قائاًل:

ص             نــاقــ�ــ مـــن  مــذمــتــي  اأتـــتـــك  واإذا 

ــهــادة لـــي بـــاأنـــي الــكــامــل ــ�ــس فــهــي ال
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وتب������رز ثقته ال�شدي������دة بنف�شه، واعتزازه 

ال�شدي������د بذات������ه وب�شع������ره وفرو�شيت������ه وهو 

يخاطب �شيف الدولة:

حــمــلــتــه ـــمـــهـــريٌّ  �ـــس اإل  ـــــــا  اأن ومــــــا 

دا مـــ�ـــســـدَّ وراع  ـــًا  مـــعـــرو�ـــس فــــزيــــن 

ق�سائدي رواة  مــن  اإل  الــدهــر  ومــا 

اأ�سبح الدهر من�سدا اإذا قلت �سعرًا 

ـســمــرًا فــ�ــســار بـــه مـــن ل يــ�ــســيــر مــ�ـ

ـــي مـــغـــردا ــــى بــــه مــــن ل يـــغـــنِّ وغــــنَّ

فاإنما �ــســعــرًا  ـســدت  اأنــ�ـ اإذا  اأجـــزنـــي 

مـــرددا الــمــادحــون  اأتــــاك  ب�سعري 

فاإنني �سوتي  غير  �سوت  كل  ودع 

خر ال�سدى اأنا ال�سائح المحكيُّ والآ

ويقول اإن������ه يكتب الق�شي������دة ويتداولها 

النا�س، فينام هو هانئاً مطمئناً، في حين اأن 

النا�س ي�شهرون وهم في جدل وخ�شام ونقا�س 

ب�شاأن �شعره، ما بين محب وكاره له:

ا        ـســواردهــ ــــام مـــلء جــفــونــي عــن �ـ اأن

ويخت�سم جــراهــا  الــخــلــق  وي�سهر 

وفي �شاعرية المتنبي قدرة عجيبة على 

�شه������ر الذات������ي والمو�شوعي. فه������و يم�شك 

بيديه لعبة ال�شناعة ال�شعرية، فيتحدث عن 

خر باإعجاب �شديد، ولكنه ي�شتمد �شورته  االآ

بيات  من اأحالم������ه وطموحاته. فظاه������ر االأ

خ������ر، وباطنها من ال������ذات. وال�شورة  من االآ

طار �شورة الفار�س  �شا�س واالإ أو االأ الخلفي������ة ا

المتنبي الواثق من نف�شه، والحا�شر بقوة في 

�شعره. بل اإنه يرى اأن بطوالت العالم كلها ال 

ت�شاوي جزءاً ي�شيراً من بطوالته. واأن اأخالق 

العال������م موبوءة، واأن �شع������ر �شعراء ع�شره ما 

فاق. مما  هو اإال �شدى ل�شعره المدوِّي في االآ

جعله ن�شيج وحده. ف������ي حين اأن الحياة قد 

بخلت عليه بما ي�شتحق. فاأعلن عليها وعلى 

مجتمعه الحرب قائاًل:

اأهـــيـــلـــه الـــــزمـــــان  هــــــذا  اإلـــــــى  اأذمُّ 

فــاأعــلــُمــهــْم َفـــــِدٌم واأحـــزمـــهـــْم وْغـــُد

واأكــــرمــــهــــْم كـــلـــٌب واأبـــ�ـــســـرهـــم عــٍم

ــهــدهــْم فــْهــُد واأ�ــســجــعــهــم قــرد واأ�ــس

ومن نكد الدنيا على الحر اأن يرى

ًا لــــه مــــا مــــن �ـــســـداقـــتـــه بـــٌد عــــــــدوَّ

ْث وال حرج عن اعتزازه  ا قي�شر فحدِّ مَّ
أ ا

بذاته وثقته بنف�شه، فهو غالباً ما يرى النا�س 

من طينة غير طينت������ه. وهو غالباً ما يقول: 

خرين  أنا قي�شر« في حديثه وكالمه مع االآ »ا

تمييزاً لذاته عنهم. وهو ال يتراجع عن كلمة 

قاله������ا، اأو حكم نطق به. وه������ا هو يخاطب 

بع�س ال�شيوخ والنبالء الذين جاوؤوا يطلبون 

العفو عن )بوبيليو�س �شمبر( الذي اأمر بنفيه 

أت�شاهل لو اأني على  م������ن روما، قائاًل: »كنت ا

ب  ألتم�س اأحداً للتنكُّ أنا ا �شاكلتكم. ول������و كنت ا

عن طريق العدالة، لكانت تو�شالتكم تلينني. 

ولكن������ي ثابت كنجمة القط������ب، التي ال مثيل 

لها في ثباتها بين نج������وم القبة الزرقاء. اإنَّ 

ال�شماء مر�شع������ة بنجوم ال تعد وال تح�شى، 

كله������ا نار. وكل واحدة منه������ا تتاألق وت�شيء. 
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ولك������ن واحدة منها فقط ثابتة ال تتحول عن 

مركزها. كذل������ك اأر�شنا مليئة بالنا�س وكلهم 

دم ولحم وروح. ولكن������ي ال اأعرف من بينهم 

اإال واح������داً ال يدانى، وال يمالق، وال يتزحزح 

أنا«. عن مكانه. هو ا

ومن الطبيعي للعباقرة والعظماء، اأمثال 

المتنبي وقي�شر، اأن يكثر اأعداوؤهم وح�شادهم، 

فال�شج������رة المثمرة يكثر قذفه������ا بالحجارة، 

خا�ش������ة اإذا كان هوؤالء العباق������رة والعظماء 

يقفون حجر عثرة اأمام الطامعين والمتزلفين 

والمنافقين ال�شاعين اإلى المنا�شب والمنافع 

واغتنام الفر�س والثروات.

فالمتنبي، م������ا اإن لمع ا�شمه وا�شتهر في 

ثير  بالط �شيف الدول������ة، واأ�شبح ال�شاعر االأ

لدي������ه دون بقية ال�شع������راء، حتى كثر اأعداوؤه 

يقاع بينه  وح�شاده، وتحالفوا فيما بينهم لالإ

وبي������ن �شيف الدولة. وكان م������ن بينهم بع�س 

أب������ي فرا�������س الحمداني وابن  الم�شاهي������ر كا

خالويه النحوي. وكان لترفع المتنبي واإبائه 

خرين، اإ�شاف������ة اإلى تفوقه 
وتعاليه ع������ن االآ

�شا�شي لجلب  الكبير ف������ي ال�شعر، ال������دور االأ

العداء والح�شد اإلي������ه. ويبدو اأن المتنبي لم 

أنه تجاهلهم  أو ا يعرف كيف يتعامل معه������م، ا

وزاد ف������ي تعالي������ه عليهم فاأوق������ع نف�شه في 

خ�شومات كثيرة معهم، وقد �شببوا له، نتيجة 

زعاج وال�شيق حتى بات  لذلك، الكثير من االإ

ي�شتنجد ب�شيف الدولة �شدهم قائاًل:

بكبتهم        عني  الح�ساد  ح�سد  اأزْل 

ــدا ُحــ�ــسَّ لــي  �سيرتهم  الـــذي  ـاأنــت  فـ

عنهم        كالعفو  حـــــرار  الأ قــتــل  ومـــا 

ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا

ه        كت مل م  الــكــريــ اأكـــرمـــت  اأنــــت  اإذا 

تــمــردا الــلــئــيــم  اأكـــرمـــت  اأنـــــت  واإن 

وظ������ل المتنبي كاظماً غيظ������ه ومتحماًل 

عداء والح�شاد، بل ومحاوالً تجنبهم  اأذى االأ

ف ل������ه مكرهم  م������كان. وق������د تك�شَّ بق������در االإ

وخبثهم ود�شائ�شهم، وراأى اأن النا�س والدهر 

قد تاألبوا عليه. وفي ذلك يقول:

خـــبـــًا        الـــــنـــــا�ـــــص  ودُّ  �ـــــســـــار  ولـــــمـــــا 

ــام بــابــتــ�ــســاِم ُجــــزيــــُت عــلــى ابــتــ�ــس

ه        و�ـــســـرت اأ�ـــســـك فــيــمــن اأ�ــســطــفــيــ

نـــــــــــام لــــعــــلــــمــــي اأنـــــــــــه بــــعــــ�ــــص الآ

كـــثـــيـــرًا        ــبــهــا  تــغــل جـــــــــــداد  الأ اأرى 

الـــلـــئـــام اأخــــــــــالق  ولد  الأ عــــلــــى 

وا�شتط������اع اأعداوؤه وح�شاده اأخيراً، اأن 

يغيروا قلب �شي������ف الدولة عليه. ففارقه 

المتنبي على كره. بعد اأن الزمه اأكثر من 

ت�شع �شنوات. ولكنه ظل مترفعاً ومتعالياً 

عل������ى اأعدائه وح�شاده، عل������ى الرغم من 

حداث الموؤلمة، وظل ي�شرح  كل ه������ذه االأ

ب������اأن كرامته فوق كل ح�شاب، واأن موطنه 

بل و�شهوات الجياد، وهو  على ظه������ور االإ

ال يقي������م اإال في الم������كان الذي يكون فيه 

عزي������ز النف�س موفور الكرامة، ويعلن عن 

ذلك قائاًل:
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ي        ـــلـــي وجـــعـــلـــت اأر�ـــســـ األـــــْفـــــُت تـــرحُّ

قـــــتـــــودي والــــــغــــــريــــــريَّ الــــجــــالل

فـــمـــا حــــاولــــت فــــي اأر�ــــــــص مـــقـــامـــًا       

زوال اأر�ــــــــــص  عـــــن  اأزمــــــعــــــت  ول 

ي        ـــق كـــــــاأن الـــــريـــــح تــحــتــ ـــى قـــل عـــل

�ـــســـمـــاًل اأو  جـــــنـــــوبـــــًا  اأوجـــــهـــــهـــــا 

وج������ال المتنب������ي، بع������د خروج������ه من 

حلب، في بع�س نواحي ال�شام وفل�شطين. 

خ�شيدي حاكم م�شر،  فبعث اإليه كافور االإ

ي�شتدعي������ه اإلى م�شر. وق������د اأكرمه كثيراً 

فمدح������ه المتنبي بق�شائ������د رائعة، ولكنه 

طل������ب من������ه اأن يوليه والية ف������ي م�شر اأو 

ال�شام. فوعده كاف������ور اأوالً، ثم ماطله لما 

راأى من تعاليه. ويئ�س المتنبي منه وتركه 

�شلي، ولكنه  عائداً اإلى العراق، موطنه االأ

عداء والح�ش������اد اأ�شعاف ما  وجد م������ن االأ

كان في حلب. فاآثر االغتراب والتوجه اإلى 

بالد فار�س، وه������و يتوعد ويهدد خ�شومه 

قائاًل:

ه        �س نف ر  غــيــ م�ستعظمًا  ل  َب  تـــغـــرَّ

حــكــمــا لـــخـــالـــقـــه  اإل  قــــابــــاًل  ول 

ة        عــجــاجــ اد  فـــــــوؤ اإل  �ـــســـالـــكـــًا  ول 

طــعــمــا لــمــكــرمــة  اإل  واجــــــــدًا  ول 

ة        لد ل ب اأنـــت فــي كــ يقولون لــي: مــا 

وما تبتغي؟ ما اأبتغي جل اأن ي�سمى

ي        كــــــــاأن بـــنـــيـــهـــم عــــالــــمــــون بـــاأنـــنـــ

اإلــيــهــم مــن مــعــادنــه اليتما جــلــوبــًا 

أنه وجد في بالد فار�س  ولح�شن الحظ، ا

ك������رام واالعت������راف بمنزلته  الترحي������ب واالإ

ال�شاعرية الكبيرة.

كان معظم خ�شوم المتنبي من ال�شعراء 

دباء والنحويين، منه������م المغمور ومنهم  واالأ

ا قي�شر فقد كان خ�شومه كلهم  مَّ
أ الم�شهور. ا

تقريباً من المعروفي������ن والم�شهورين، منهم 

القادة الع�شكريون ومنهم ال�شيا�شيون، ومنهم 

الحكام والنبالء واأع�شاء مجل�س ال�شيوخ. بل 

اإنه ال يعرف معظمه������م �شخ�شياً، واإن كانوا 

كلهم يعرفونه، فرج������ل مثل قي�شر ال بد اأن 

يعرفه العامة والخا�شة.

لقد فوجئ قي�شر بكثرة خ�شومه، فقد 

كان يعتقد اأن خ�شومه قالئل، وذلك عندما 

توجه اإلى روما عل������ى راأ�س جي�شه. وعرف 

خطر ه������ذه الخ�شومة وحجمه������ا الكبير، 

عندما طل������ب منه مجل�س ال�شيوخ اأن يدخل 

روما منفرداً دون جي�شه. فقد كانوا يخ�شونه 

ويخافونه ويرون في������ه مناف�شاً خطيراً في 

أنه عرف كي������ف يتعامل معهم  الحك������م. اإال ا

ويق�شي عليه������م وي�شبح الحاك������م الوحيد 

لروم������ا. ولكن������ه ظل على تعالي������ه و�شموخه 

واعتداده بنف�شه. فتكون������ت �شده معار�شة 

ر�شتقراطية  معادية معظمها من الطبقة االأ

كانت تعمل �شده بال�شر. ومن �شخرية القدر 

اأن اأع�شاء هذه المعار�شة، كان معظمهم من 

زمالئه الع�شكريين وم������ن اأ�شدقائه النبالء 
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الذي������ن كان يعتبرهم من اأخل�������س موؤيديه 

ومنا�شريه واأوفاهم واأحبهم اإليه.

كان������ت لقي�ش������ر، اإ�شاف������ة اإل������ى �شفاته 

القيادية والع�شكرية وال�شيا�شية، دراية وافية 

بنف�شيات الرجال حول������ه، ودرا�شة اأحوالهم. 

وكان������ت تنتابه بع�������س ال�شك������وك ببع�شهم، 

أ عليهم.  ويعرف مق������دار التغير الذي يط������را

فها هو يق������ول لبروتو�س ع������ن �شكوكه حول 

ا كا�شيو�س، الب������ادي الترقب  مَّ
أ كا�شيو�������س: »ا

والتحف������ز، والكثير التفكي������ر وعميقه، فهو 

أولئك الرجال الخطرين الذين ال يوؤمن  م������ن ا

له������م جانب.. فل������و كان لقي�ش������ر اأن يخاف، 

لما وجد من يتف������ادى �شره غير ذلك الرجل 

الهزيل كا�شيو�س. فاإنه كثير المطالعة، �شديد 

المالحظة، ي�شبر اأغوار الرجال، وينفذ اإلى 

اأعم������اق ت�شرفاتهم واأعمالهم... واأمثاله من 

أ لهم بال اإذا م������ا روؤوا من  الرج������ال ال يه������دا

أ�شد �شالبة. ولذلك كان  كان اأقوى منه������م، وا

خطرهم كبيراً«.

نَّ اعت������داده ال�شدي������د بنف�شه، وثقته 
أ اإال ا

الزائدة بذاته، جعاله يهمل اأمر خ�شومه واأن 

نه كان على ثقة كبيرة من  ال يلقي باالً لهم، الأ

أبداً، وهل هناك  أنهم لن يجروؤوا على اإيذائه ا ا

من يجروؤ على اإيذاء قي�شر؟ وقد حاول اأحد 

وفياء اأن يحذره من خ�شومه فكتب  محبيه االأ

اإليه يق������ول: »...لقد تاألب������وا عليك جميعاً. 

أن������ك اإن�شان معر�س للم������وت، احتر�س  وبما ا

لنف�شك. اإن المغاالة ف������ي االطمئنان وراحة 

البال تعر�س �شاحبها ل�شه������ام المتاآمرين«. 

ولكن ل�شوء الحظ اأهمل قي�شر هذه الر�شالة 

ولم يقراأها، وذلك لل�شبب نف�شه الذي جعله 

يهمل اأمر المتاآمرين. 

واإنَّه من الم�شادف������ات العجيبة لرجلين 

عظيمي������ن، كالمتنبي وقي�شر، اأن يموتا قتاًل 

بال�شي������وف والخناجر وهما في اأوج الرجولة 

والعط������اء. فالمتنبي، بع������د اأن عاد من بالد 

م������وال والنفائ�س �شيء  فار�������س، ومعه من االأ

كثير، ويرافقه جماعة من النا�س، خرج عليه 

جماع������ة من البدو بقيادة فاتك بن اأبي جهل 

�شدي،  �شدي، وهو خ������ال �شبة بن يزيد االأ االأ

ال������ذي كان المتنبي قد هج������اه. وجرت بين 

المتنبي وجماعته وبين البدو معركة دموية 

انتهت بمقتل المتنبي وابنه مح�شد وغالمه 

مفلح. وانتهب البدو ما كان مع المتنبي من 

موال والنفائ�س. االأ

������ا قي�ش������ر، وعل������ى الرغ������م م������ن كل  مَّ
أ ا

التحذيرات من العرافين، وتو�شالت زوجته، 

ب������اأن ال يخرج اإلى مجل�������س ال�شيوخ في ذلك 

آذار  الي������وم الم�شوؤوم وهو الخام�س ع�شر من ا

م������ن عام )44( ق.م. فقد اأ�شر على الذهاب 

اإل������ى مجل�������س ال�شي������وخ، وذلك كم������ا ذكرنا، 

العت������داده ال�شدي������د بذاته وثقت������ه المفرطة 

بنف�شه، ولكي ال يته������م بالجبن والخوف في 

عدم خروجه في ذلك اليوم ولزوم بيته. 
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وعند الكابيتول تجمع المتاآمرون حوله، 

وفجاأة انق�ش������وا عليه طعناً بالخناجر، وكان 

من بينهم بروتو�س، �شديق عمره، ولما التفت 

آه، قال له جملته الم�شهورة،  قي�شر نحوه ورا

وهي اآخر جمل������ة ينطقها في الحياة: »واأنت 

أي�شاً يابروتو�س، اإذن فليمت قي�شر!« ا

وهك������ذا انتهت حياة هذي������ن الرجلين 

العظيمين، اأحدهم������ا قتل طعناً بال�شيوف 

خر طعناً بالخناج������ر فكانت نهايتهما  واالآ

أليمة. لقد قتال وهما في  نهاي������ة ماأ�شاوية ا

أنهما عا�شا  اأوج الرجول������ة والعطاء، ول������و ا

نج������ازات اأكثر مما  لربم������ا قدما م������ن االإ

قدم������اه، وحققا ما يري������دان. ولكن، وكما 

يقول المتنبي:

ه        مـــا كـــل مـــا يــتــمــنــى الـــمـــرء يــدركــ

تجري الرياح بما ل ت�ستهي ال�سفن
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اأديب وناقد. ❁

ّالواقعية الفنّية يف ق�ص�ص العجيليالواقعية الفنية يف ق�ص�ص العجيليالواقعية الفنية يف ق�ص�ص العجيلي

ر ال�شعرانيشر ال�شعرانيشر ال�شعراني ظهير خ�

❁

��ام العجيلي ���ام العجيلي ���ام العجيلي  �الراح������ل الكبير عبد ال�س����الراح������ل الكبير عبد ال�س���

الة، واثق سالة، واثق سالة، واثق  س�س� ة ال�سورية سة ال�سورية سة ال�سورية اأ سكثر كتاب الق�سكثر كتاب الق� أ من ا

ّلى التم�ّسك لى التم�سك لى التم�ّسك  بنف�سه ونتاجه، وه������ذا مادفعه اإ

بداع  إة والإة والإ ة والسة والس سة في كتابة الق�سة في كتابة الق� ة في كتابة الق�سة في كتابة الق�س سبطريقته الخا�سبطريقته الخا�

ُر عن ذلك بقوله: »والذي يُميز ر عن ذلك بقوله: »والذي يميز ر عن ذلك بقوله: »والذي يُميز  ّفيها، وقد عّبر عن ذلك بقوله: »والذي يفيها، وقد عبر عن ذلك بقوله: »والذي يفيها، وقد عّب

كلها ال�سلف������ي عن غيرها هو سكلها ال�سلف������ي عن غيرها هو سكلها ال�سلف������ي عن غيرها هو  ست������ي في �ست������ي في � ت������ي في �ست������ي في �س سق�سق�

ية. ربما يختلف سية. ربما يختلف سية. ربما يختلف  سخ�سخ� خ�سخ�س سالت������ي ال�سالت������ي ال� الت������ي ال�سالت������ي ال�س س�س� الة، سالة، سالة، اأ س�س� الأ

القراء ومعهم النقاد في تقدير مااأكتب، ولكن 

اتفاقهم يظُل كبيراً في اأني متميز عن غيري 

ها نها نَّها  وح، سوح، سوح، اإ سدي������دة الو�سدي������دة الو� دي������دة الو�سدي������دة الو�س سورة �سورة � ورة �سورة �س سنتجه ب�سنتجه ب� أ فيم������ا ا

أ�سميها البتكار..  أ�ستطيع اأن ا الة، التي سالة، التي سالة، التي ا س�س� الأ

أنفر من �سلوك ال�سبل  مور، ا ي في لباب الني في لباب الّني في لباب الأ اإ
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أ�سعى اإل������ى االبتعاد عن تقليد  المطروقة، وا

)1(
أّي كان ولو كان نف�سي«. ا

اساساً متميزاً سا�سا� ا�سا�سّ سالة تجعل منه ق�سّالة تجعل منه قّ�الة تجعل منه ق� الة تجعل منه ق�سالة تجعل منه ق�س س�س� هذه االأ

ّائ�ص ذاتي������ة في نتاج������ه، متفّرداائ�ص ذاتي������ة في نتاج������ه، متفرداائ�ص ذاتي������ة في نتاج������ه، متفّرداً في  ائ�ص ذاتي������ة في نتاج������ه، متفرسائ�ص ذاتي������ة في نتاج������ه، متفرس سبخ�سبخ�

أ�سلوبه. فهو يكت������ب وفق ماتمليه  طريقت������ه وا

دبية، من  عليه ملكت������ه الفنية، وموهبت������ه االأ

ّدون االهتمام باعتماد نه������ج معّين لمدر�سة دون االهتمام باعتماد نه������ج معين لمدر�سة دون االهتمام باعتماد نه������ج معّين لمدر�سة 

ة، سة، سة،  سدبي من اتجاهات الق�سدبي من اتجاهات الق� أ أو تجاه ا معين������ة، ا

صكبر هو الكتابة الجيدة بغ�صكبر هو الكتابة الجيدة بغ�ص النظر  ه اهمه اهّمه االأ

دبية،  عن مدار�سه������ا الفني������ة وتياراته������ا االأ

دبية من مادة  ملي������ه عليه موهبت������ه ا ماتملي������ه عليه موهبت������ه ا ماتُملي������ه عليه موهبت������ه االأ اإّن

اي������ة، يتناولها باي������ة، يتناولها باأدواته الفنية، وي�سكبها  ي������ة، يتناولها بسي������ة، يتناولها بس س�س� �س�س سق�سق�

ن������وع سن������وع سن������وع اأدبي ذي نب������رة متميزة. وهذا  سفي م�سفي م�

مادفعنا اإلى اعتباره رائداً لمذهب الواقعية 

ائ�ص هذا المذهب متوافرة سائ�ص هذا المذهب متوافرة سائ�ص هذا المذهب متوافرة  س خ�س خ� ّن الالفنية، الالفنية، الأ

كل سكل سكل اأظهر م������ن اأي كاتب اآخر  سفي نتاج������ه ب�سفي نتاج������ه ب�

فة سفة سفة  سبعاد �سبعاد � إ العجيلي يحاول اإ ا العجيلي يحاول اإ العجيلي يحاول  أّن ا،هذا مع العلم ا،هذا مع العلم ا

الريادة عن نف�سه فيقول: »ثم اإني اأجد دوماً

فاسفاسفاً واقعياً. الرائد  س و�س و� صفي بالرائد لي�صفي بالرائد لي�ص في بالرائد لي�سفي بالرائد لي�س س و�س و� أّن ا

هو الذي يفتتح طريقاً يتبعه فيه ال�سالكون، 

يت وحدي في درب لم ي�سلكه سيت وحدي في درب لم ي�سلكه سيت وحدي في درب لم ي�سلكه  سراني م�سراني م� أ أنا ا وا

 )2(
معي اأحد«.

انع وال يرغب انع وال يرغب اأن يبتعد عن  نع وال يرغب سنع وال يرغب س سه يعلم ماي�سه يعلم ماي� ه يعلم ماي�نه يعلم ماي�نَّ اإ

ول التي اتبعها منذ بداية عهده بكتابة سول التي اتبعها منذ بداية عهده بكتابة سول التي اتبعها منذ بداية عهده بكتابة  س�س� االأ

ن با�ستمرار من ح�سن با�ستمرار من ح�ّسن با�ستمرار من اأدواته  ُة، بل ه������و يُح�سة، بل ه������و يح�سة، بل ه������و يُ ة، بل ه������و يسة، بل ه������و يس سالق�سالق�

ل، سل، سل،  سف�سف� من طريقت������ه، �سعياسمن طريقت������ه، �سعياسمن طريقت������ه، �سعياً وراء االأ سالفنية �سالفنية �

ط������ار الفني الذي �سار عليه،  من اسمن اسمن االإ سولكن �سولكن �

ولقد ُو�شع العجيلي على راأ�س هذا المذهب، 

نَّ الريادة التقف عند انتهاج الطريق الذي 
الأ

يتبعه ال�شالكون من بعد فح�شب، ولكنها تعني 

�شالة  أي�شاً تقديم نماذج ق�ش�شية تت�شم باالأ ا

والتفّرد، من بين الركام الق�ش�شي المتزامن 

معها. وهذه النماذج المتفّردة ت�شكل من بعُد 

نهجاً خا�ش������اً بها، وت�شبح �شوًى على طريق 

الفن الق�ش�شي، واإن قّل �شالكو هذا الطريق، 

مادامت تتميز ب�شمات فنية تنفرد بها. 

 وقب������ل اأن ندر�س ق�ش�س العجيلي، نرى 

م������ن الفائدة اأن نمّهد بالتعّرف على العوامل 

الموجه������ة لفّن������ه والموؤث������رة ف������ي �شخ�شيته 

نَّ هذه المكونات الفكرية والفنية 
دبية، الأ االأ

�شيك������ون له������ا درو كبير ف������ي تحديد مالمح 

نتاج������ه، وتاأطيره في اتجاه������ات يتقيد بها، 

وهذه المكونات تتمثل بمايلي: 

 1ـ اأثر البيئة: 

 اإنَّ البيئ������ة الجغرافي������ة واالجتماعي������ة 

تعتب������ران من العوام������ل المهمة ف������ي تكوين 

نَّها تت������رك تاأثيراً بعيد  ديب، الأ �شخ�شي������ة االأ

الم������دى في حيات������ه الفكري������ة والفنية، وفي 

اأخالقه و�شلوك������ه ال�شخ�شي. عا�س العجيلي 

طفولت������ه و�شباب������ه في و�ش������ط منطقة بدوية 

أ�شر  وا�شعة، جّل �شكانها يرجعون بن�شبهم اإلى ا

عربية، نزحت اإلى الرقة من مناطق مختلفة، 

من دير الزور ومن المو�شل في العراق ومن 
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اأورفة والرها في تركيا، وكان هوؤالء ال�شكان 

يعي�شون حياة ن�شف ح�شرية، يرتحلون في 

ف�شل الربيع اإلى البوادي المجاورة، يرعون 

اأغنامه������م، وينتقلون بها م������ن مكان اإلى اآخر 

طلباً للماء والمرعى، وت�شيطر على حياتهم 

عادات البادية، وتقالي������د القبيلة، مثل الثاأر 

والدي������ة واالحتكام اإلى الع������وارف في ف�س 

النزاعات وح������ل الم�شاكل. وتفاعل العجيلي 

أث������راً بعيداً  مع هذه الحي������اة بعمق، فتركت ا

ف������ي تكوينه الفكري والنف�شي، واأمدته بمادة 

وفي������رة، اقتب�س منها كثي������راً من مو�شوعات 

دبي،  ق�ش�ش������ه، وانعك�ش������ت ف������ي نتاج������ه االأ

واأخالقه ال�شخ�شية ب�شورة عامة، فاأك�شبته 

خياالً ف�شيحاً، يتنا�ش������ب وامتداد اآفاق هذه 

البادي������ة، خياالً ب�شيطاً بعي������داً عن الغمو�س 

والتعقيد.

 هذه المكونات البيئي������ة لفكر العجيلي 

أي�شاً ف������ي اأخالقه  آثاره������ا ا وفن������ه، ترك������ت ا

و�شلوك������ه اليومي، فقد طَبع �شف������اء البادية 

نف�شه بطابعه، فنراه �شادقاً، يحب ال�شدق، 

يح������ب ال�شراح������ة والو�شوح، هذا  �شريحاً 

أدبه،  الو�شوح الذي يُعتبر من اأخ�س �شمات ا

ويتمثل لنا بقوله: »ق������ال عمر بن الخطاب: 

ل�شت ِخباً، والخ������ب اليخدعني... اأعجبتني 

أتها في �شغري، ووجدت  هذه الكلمة منذ قرا

فيها �شورة مااأحب اأن اأكون عليه من الخلق 

وال�شف������ة، فاإذا كنت غير ق������ادر على خداع 

النا�������س، ومجانبة ال�شراح������ة وال�شدق في 

معاملته������م، فاإني الاأحب لنف�شي اأن اأكون من 

 النا�س، ويجعلوا 
ّ
الب�شاطة بحيث يطم������ع في

 )3(
مني فري�شة لخداعهم«.

 2ـ اأثر البيئة الجتماعية: 

آخ������ر كان وراء توج������ه العجيلي   داف������ع ا

اإلى كتاب������ة الق�شة. وهو �شوق كبير اإلى هذا 

الف������ن، هذا ال�شوق والميل نماهما في نف�شه 

م������اكان ي�شمع من ق�ش�������س وحكايات تُ�شرد 

�شرة،  عل������ى م�شامعه، وخا�شة في م�شافة االأ

حيث يجتمع النا�������س من اأقاربه وذويه، ومن 

الغرباء عن المدين������ة، يت�شامرون ويتناقلون 

اأط������راف الحدي������ث، ف������ي مختل������ف �شوؤون 

قا�شي�������س والحكايات  حياتهم، وي������روون االأ

ما�شي والع�شيات م������ن كل يوم. هذه  ف������ي االأ

الظاهرة )الم�شاف������ات( مازالت ماألوفة في 

مدينة الرق������ة اإلى يومنا هذا، واإن قّل �شاأنها 

نَّ العجيلي 
أ ا كانت عليه، فما م������ن �شك ا عمَّ

ق������د �شمع كثي������راً من هذه الحكاي������ات وتاأثر 

ببع�شها، وقد وّلد في نف�شه �شغفاً بهذا النوع 

من الفن والكتابة فيه. 

 3ـ فعل المطالعة والرحلة: 

 اإنَّ ال�شغ������ف بفن الق�ش������ة، والرغبة في 

مزاولة الكتابة فيها، قد نماهما عامل اآخر، 

ه������و الميل ال�شديد للق������راءة، وحب اكت�شاب 

المعرف������ة، فقد كان ولوع������اً بالمطالعة منذ 
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�شغ������ره، ع������رف ه������ذه الرغبة، ف������ي نف�شه، 

واأح�ّس بها اإح�شا�شاً ملحاً عندما انقطع عن 

أربع �شن������وات، بين العا�شرة  الدرا�شة لم������دة ا

ألّم  والرابعة ع�شرة من عمره، ب�شبب مر�سٍ ا

به، فقراأ في هذه الفترة كل ماوقع بين يديه 

دب والق�ش�س  من كتب في الدين والتاريخ واالأ

ال�شعبي، وتحدث عن ه������ذه الحادثة قائاًل: 

أثر كبير في حياتي،  »وكان هذا االنقطاع ذا ا

أتاح لي االن�شراف اإلى القراءة واالطالع  فقد ا

أتها بنهم،  على ماوق������ع بين يدي من كتب قرا

دب القديم، وكت������ب من التاريخ  كت������ب من االأ

)4(
العربي«.

 وا�شتمّر هذا الميل يتنامى في نف�شه مع 

تقدم ال�شنين، ولم يعد مقت�شراً على القراءة 

باللغة العربية فح�شب، بل اأخذ يتعداه لقراءة 

جنبي������ة، وخا�شة مايُن�شر باللغتين  اللغات االأ

نكليزية والفرن�شي������ة اللتين كان يتقنهما،  االإ

ويُكثر من مطالعة الكتب ال�شادرة بهما.

������ا رحالته في ب������الد ال�شرق والغرب،  مَّ
أ  ا

فقد ي�ّشرت له االطالع على نماذج عّدة من 

حي������اة ال�شعوب المختلفة، واأنماط معي�شتها، 

أثرها العميق في  أك�شبته خبرة كبيرة تركت ا وا

أبناء  نف�ش������ه وحياته وفنه. حت������ى تمنى على ا

قوم������ه اأن يفعل������وا كما فع������ل، وي�شافروا اإلى 

اأرجاء العالم، ويقفوا على مافي ديار الغرب 

أبناء قومي  أنقل ا وال�شرق: »ل������و ا�شتطعت اأن ا

مئ������ات مئ������ات ب������ل اآالف اآالف، في رحالت 

خرى  منتظمة وي������رون فيها خير الب������الد االأ

)5(
و�شّرها«.

دب:   4ـ اأثر الطب والأ

 ذك������ر العجيلي مراراً ب������اأن مهنة الطب 

ت�ش������كل اأحد الم�ش������ادر الت������ي ا�شتقى منها 

دبية  م������ادة لكثير من ق�ش�ش������ه، ومقاالته االأ

والعلمية، هذه المادة الطبية التي ن�شادفها 

أ له، هي من تجاربه ال�شخ�شية في  ونحن نقرا

ن�شانية، واطلع من  ممار�شة اأغنت تجربته االإ

أ�شرار القلوب  خاللها على خفايا النفو�س، وا

المعذبة، والمجروحة في اأحيان كثيرة. 

أّن مهنته   كل ذل������ك ي�شير بو�شوح اإل������ى ا

أ�شا�شياً م������ن العوامل الموؤثرة  �شكلت عاماًل ا

في توج������ه الفن الق�ش�شي عن������د العجيلي، 

أو الم�شمون.  اإن كان ذلك من حيث ال�شكل ا

ولئن كان عمله اليومي زاداً يغذي به ن�شاطه 

دبي، ف������اإّن تتبعه للماأثور القديم، ولحركة  االأ

التاألي������ف في البلدان العربية وخارجها، كان 

م�ش������دراً اآخَر ل�شّد نهم������ه اإلى كل جديد من 

النظري������ات والمذاه������ب. وكان يحاول تقليد 

ولى وهو ي�شير  مايعجب به ف������ي خطواته االأ

أنَّه اأقلع  على طريق الف������ن الق�ش�ش������ي، اإال ا

عن ه������ذه الطريقة بع������د اأن اكت�شف نف�شه. 

دبية  وق������د ذكر هذه المرحلة ف������ي حياته االأ

ولون من  قائ������اًل: »لقد اأعجبت بما اأبدعه االأ

روائع، فعرفت له������م جميل اإبداعهم، وكانت 
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ولى محاول������ة لتقليد ذلك النتاج  خطوتي االأ

الذي اأعجبت به، ولكن لم اأم�ِس طوياًل في 

أ�شتمر في خطوات تقليد  تلك المحاولة، لم ا

)6(
ال�شابقين«.

 وال نع������دو الواق������ع اإذا قلنا اإن������ه تتلمذ 

جانب،  أو االأ عل������ى اأحد من الكّتاب الع������رب ا

واإنَّم������ا كان يُثق������ف نف�ش������ه، ويه�شم مايقف 

علي������ه، ويحول������ه اإل������ى ن�شغ خا�س ب������ه، لقد 

اأحّب عدداً من الكّتاب العرب وغير العرب، 

في فترات تكّونه الثقاف������ي والفكري، منهم 

 ودو�شتويف�شكي، ولكنه 
)7(
توفي������ق الحكي������م،

أ ليطلَع، م������ن دون اأن  فيم������ا بعد اأخذ يق������را

أ لهم، وقد اأجاب  يعير كبير اهتمام لمن يقرا

ل عربياً  عن �شوؤال: من هو كاتب������ك المف�شّ

اأو غربي������اً؟ فاأجاب: »ل������و �شاألتني عن هذا 

ال�ش������وؤال قبل ثالثين عاماً ل������كان الجواب 

عنه �شهاًل، كنت قلت لك اإني اأف�شُل توفيق 

أيام عودة ال������روح، واأهل الكهف،  الحكيم، ا

ن فلي�س لي  ا االآ مَّ
أ والم�شرحّيات الق�شيرة، ا

أو  أ كتباً كثيرة تُعجبني ا ل... اأقرا كاتب مف�شّ

أتعل������ق بكاتب واحد العربياً  التعجبني، وال ا

)8(
وال اأجنبياً«.

 واأجاب عن �شوؤال اآخر عن الكتاب الذي 

يخت������اره من كتب ه������وؤالء: هيجو، همنغواي، 

دو�شتويف�شك������ي، نجي������ب محف������وظ، غ������ادة 

ال�شمان، فق������ال: »اأختاُر دو�شتويف�شكي«، من 

دون تردد فعنده العمق والطرافة والت�شويق 

خوة  الق�ش�شي المتكامل، واأختار من كتبه االإ

 )9(
كرامازوف«.

 لقد كان العجيلي � ومايزال على ات�شال 

جانب،  ثار الفنية للكّتاب العرب واالأ دائم باالآ

يزيد من اطالعه على اأ�شول الفن الق�ش�شي 

أ�شلوبه  ومناهجه ومذاهبه، لكنه يحافظ على ا

وطابعه ال�شخ�شي، فاالطالع يُغني فيه، من 

دون اأن يغير منه. 

 5ـ عامل الذاتية والع�سر: 

 يمكنن������ا التوقف عن������د عن�شر اآخر في 

مكون������ات �شخ�شيته وه������و الناجم عن تاأجج 

ال�شدام بين فرديته وانخراطه في الكل، بين 

ن يكون حجراً  ا�شتقالليت������ه النف�شية وتوقه الأ

ن�شاني. اإّن  في مداميك الكي������ان القومي واالإ

نزعات������ه واأهواءه تُ�شادف واقع������اً اجتماعياً 

معّين������اً، له ظروفه ال�شيا�شي������ة واالقت�شادية 

والفكري������ة، وله قيَم������ه واأخالق������ه وعاداته، 

فترتطم بظ������روف الع�ش������ر وتتفاعل معها، 

ويتولد من ه������ذا اللق������اء ردود فعل تتلقفها 

بداعية، وت�شوغ منها عماًل فنياً،  الموهبة االإ

متاأثراً كل التاأثير بال�شراع النف�شي والعملي، 

أدباً اأ�شي������اًل معبراً ع������ن ذاته وعن  فينت������ج ا

نَّه تولد من  البيئة، وبذلك ينب�س بالحياة، الأ

التفاعل م������ع معطيات الحياة، في مظهريها 
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الخا�������س والع������ام، كم������ا ن�شت�ش������ف ذلك في 

�شا�شية من رحالت وحب وتجربة  محاوره االأ

ذاتية، ومو�شوعات قومية واإ�شالحية.

 �سمات الواقعية الفنية في ق�س�سه: 

 لكل مو�شوع تاأثيره ف������ي نف�س الكاتب، 

كم������ا اأن لطريقت������ه ف������ي تن������اول مو�شوعاته 

أ�شياء  تاأثي������راً اآخر، وكل كاتب يتوق������ف عند ا

في الحي������اة قد اليتوقف عنده������ا غيره من 

دب������اء والكّتاب، وتتفج������ر مواهبه وملكاته  االأ

اإزاء موؤثرات بعينها، وق�شية اختيار الكاتب 

لمو�شوعات������ه ودوافعه الظاه������رة والخفية، 

لهذا االختيار ق�شية من اأخطر ق�شايا النقد 

دبي. والواقع اأن العجيلي يفّر من االلتزام  االأ

والتاأطي������ر المذهبي، كما يف������ّر من التحّزب 

ال�شيا�شي، وقد ا�شتعا�������س عن هذا االلتزام 

ال������ذي ابتعد عنه طوع������اً، بامتالكه ال�شدق 

ن�شان������ي المرهف، فعالج  الفني، والح�س االإ

مو�شوعات������ه القومي������ة وال�شيا�شي������ة معالجة 

اإن�شاني������ة وفكري������ة ملتزم������ة، ب������ل ون�شالية، 

وهاه������ي كلماته ف������ي ق�شته »كَف������ن حّمود« 

الت������ي يقول فيها: »من ذا الذي �شيحمُل كفَن 

آثم يري������د اأن ي�شتري خطيئته،  حّمود؟ جيٌل ا

ويكّف������ر عن عاره، وجيل يريد اأن يلقي نف�شه 

أنها تحرق، وجيل يتهياأ  في النار، والي������دري ا

ليكون كفئاً للهم الذي اأعّد له، واأجيال التزال 

)10(
في باطن الغيب«.

 اإنَّ ق�ش������ة َكف������ن حمود ت�ش������ور مرحلة 

ن�ش������ان العربي، بعد  ال�شي������اع والت�ش������ّرد لالإ

النك�شات التي تتالت عليه، وتُطالبه اأن يعود 

ل�شاحة الن�شال، في�شح������ي وي�شترّد ما�شاع 

ا في ق�ش������ة »تنبوؤات ال�شيخ �شلمان«  مَّ
أ منه. ا

ديب، فتنك�شف  فاإن������ه يتجاوز اإرها�ش������ات االأ

له �شورة الم�شتقبل المفج������ع، الذي تعي�شه 

الق�شي������ة الفل�شطيني������ة، فيق������ول على ل�شان 

ال�شي������خ �شلم������ان: »موت جماع������ة واحدة لن 

أنا�س هم  ر�س ياابني. بعدكم �شياأتي ا يطهر االأ

أنا�س لم يخو�شوا الحرب، فلم يف�شلوا  دونكم، ا

فيه������ا، اإنهم دونكم في العمل، ولكنهم مثلكم 

ف������ي حب القوة وال�شلطان، وفوقكم بالغرور، 

أي�شاً، من لم يمت بج�شده  ه������وؤالء �شيموتون ا

ر�س، وذلك لن  فبروحه، في �شبيل ه������ذه االأ

يكفي، جماعات اإث������ر جماعات، تتعاقب ثم 

تنقر�س على ه������ذا ال�شبيل ويجيء الطيبون 

قل طيبة، ثم ياأتي  في البدء ويذهبون، ثم االأ

الخبث������اء، اإنَّ الخبثاء الب������ّد قادمون. اأولئك 

الذين يبيعون اأر�شه������م وملتهم، ويتظاهرون 

ر�������س والملة،  أنه������م ي�شّحون ف������ي �شبيل االأ ا

وياأتي بع������د ذلك الخونة الكاذبون وثم خونة 

ر�س بل يتن�شلون منها،  �شادقون اليبيعون االأ

كٌل م������ن هوؤالء �شياأتي بدوره، َمن ينف�س يده 

نه������ا وقعت في حفرة اأعمق  من فل�شطين، الأ

من اأن تلحقها يٌد منق������ذة، ومن يبيع اآالمها 

أة، وياأتي من  أو ب�شحكة امرا واأطفالها بفل�س ا
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نها  ل من فل�شطين، الأ لحمك ودمك من يتن�شّ

)11(
أو تُفقر جيبه«. تنّغ�س نومه ا

 بمث������ل ه������ذه الروؤيا ال�شادق������ة والح�س 

المرهف، ا�شتعا�������س العجيلي عن االلتزام. 

نتاج������ه  اأن  نت�ش������ور  اأن  ن�شتطي������ع  لذل������ك 

الين�ش������وي كله تح������ت �شبغة فني������ة واحدة، 

ولي�ش������ت ق�ش�شه من نوع واح������د، اأو �شمن 

اإطار واحد، فمنه������ا ماهو خيالي مغرق في 

الخيال مثل: قناديل اإ�شبيلية، ومنها ب�شورة 

خا�شة: الروؤيا وال�شباك، ومنها ماهو واقعي 

�شدي������د االلت�ش������اق بواقع الحي������اة وق�شايا 

المجتمع مثل: بنادق في لواء الجليل، ومنها 

حا�شي�س، م�شوب  ماهو مفعم بالم�شاعر واالأ

بكثي������ر من الرومان�شي������ة وكما هو الحال في 

ق�ش�س: بن������ت ال�شاحرة، وق�ش������ة مها، فهو 

دبي على خياله، و�شعوره  يعتمد في عمله االأ

ومقدرت������ه ال�شناعية، اأكثر من اعتماده على 

أو العقائدي، وال يولي  التاأطير المذهب������ي ،ا

�شكال الفنية الجديدة التي  كبي������ر اهتمام لالأ

نه ي�شعى اإلى اأمر 
تظه������ر في حياة الق�شة، الأ

هم، وهو التاأثير بالقارئ  أي������ه االأ اآخر، هو برا

واإقناع������ه واإمتاعه فنراه يق������ول: »اإنَّ مايهم 

أنه يجد  ولى، ه������و ا الق������ارئ ف������ي الدرجة االأ

قا�ّشاً قادراً على اإمتاعه بما يكتبه له، وعلى 

اإث������ارة اهتمامه، وعل������ى اأن يحّرك في نف�شه 

أ  أو العاطفة بما يقرا نوازع الخير والجمال، ا

)12(
من نتاجه«.

ن�شان، يكتب ل������ه ليمتعه  ������ه يهت������م باالإ  اإنَّ

ويوجهه وهو في �شبي������ل الو�شول اإلى ذلك، 

يتج������اوز االهتمام بال�شكل وحتى بالم�شمون 

اأحياناً، ويبحث ع������ن التقنية الفنية، وروعة 

داء، ومن هنا ياأتي اإح�شا�س القارئ ب�شدقه 
االأ

أكثر اأعماله جنوحاً نحو  وواقعيته، حتى في ا

الخيال، وبعداً ع������ن الواقع. فالقارئ يندمج 

مع حوادث ق�ش�شه بكل م�شاعره وعواطفه، 

حداث خياليتها  ويكاد ين�شى وهو يتاب������ع االأ

وبعدها عن المنط������ق. اإنَّه قا�س متمكن من 

فن������ه، يقيم ق�ش�ش������ه على قواع������د �شليمة، 

أ�ش�س �شالحة  واأ�شول فنية ثابتة، ت�شتند اإلى ا

متاع  في ال�شكل والم�شم������ون، وهو ي�شعى الإ

الق������ارئ واإقناع������ه، وهو من الكّت������اب الذين 

ي�شع������رون بالم�شوؤولية تجاه اأدبهم، فهو يعلم 

اأن الف������ن �شنعة تقوم على الجهد المتوا�شل 

والعمل الدوؤوب 

أو   والق�شة عنده هي رواية لحادثة معينة ا

لمجموعة من الحوادث ال�شغيرة المترابطة 

فيما بينها ويقدمها بطريقة م�شّوقة وقادرة 

ثر الذي يحمله الكاتب في  عل������ى اأن تنقل االأ

ثر  نف�ش������ه والذي يعانيه، �ش������واء اأكان هذا االأ

اإن�شانياً اأو فكريا اأو جمالياً، فق�ش�شه حوادث 

تتدافع من �شفحة اإلى �شفحة، ومن حادث 

موؤثر ي�ش������ّد انتباه القارئ اإل������ى حادث اآخر 

أ�شا�شيتين  موؤثر. وتت�شف اأعمال������ه ب�شفتين ا

يقوم عليهما مفهوم الق�شة لديه هما: 
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 اأوًل ـ الغرابة: 

 غراب������ة الق�ش������ة والنتيج������ة التي تنتهي 

اإليها، اأو طراف������ة الفكرة التي تُ�شتنتج منها، 

وتحتف������ظ ق�شته على ه������ذا ال�شكل بحرارة 

الت�شوي������ق، وت�شتمد قوته������ا من هول الحدث 

وقوة وقع������ه، ومن العر�س الفن������ي و�شحره، 

وغرابة الحادثة، التاأتي اعتباطاً بل تن�شجم 

كل االن�شجام مع موقفه الفكري من الحياة. 

هذا الموقف الذي يق������وم غالباً على تغليب 

المجهول على المعلوم اأحياناً، قد يبدو هذا 

تناق�شاً �شارخاً بالن�شبة لطبيب يوؤمن بالعلم، 

وق�ش�ش������ه في معظمها تمث������ل هذا الموقف 

الفك������ري م������ن الحي������اة، لناأخ������ذ مجموعته 

ولى »بنت ال�شاح������رة«، فاإنها  الق�ش�شي������ة االأ

أبع������د ماتكون عن ال�شرام������ة العلمية، التي  ا

�شب������اب بم�شببات يوؤمن  ت�شتند على ربط االأ

العقل به������ا وي�شبرها ويختبره������ا، فق�ش�س 

بنت ال�شاح������رة العلمية، التخ�ش������ع لقوانين 

العل������م وال ت�شتجي������ب لقواني������ن ال�شببية، بل 

نراها على العك�س من ذلك تحاول اأن تثبت 

أو نق�شها وعدم  عجز القواني������ن العلمي������ة، ا

مور، وتف�شير الحوادث كلها  اإمكانها تعليل االأ

تف�شيراً مقنع������اً، ونرى في ق�ش�س »قطرات 

دم � حم������ى � قي������ام الموتى � مي������راث � النوبة 

القاتلة � انتقام محلول الكينا � ال�شفادع من 

أّن المجهول فيها يتغلب  هذه المجموع������ة« ا

عل������ى المعلوم، ويح������اول الكات������ب اأن يظهر 

ن�شان  قدرة النف�س على التدخل في حياة االإ

المادي������ة، وفي اأفكاره وقناعاته العقلية، كما 

أّن ثمة لحظات في  تو�ش������ح هذه الق�ش�������س ا

الحياة تتك�شف فيه������ا حجب العالم الب�شري 

ن�شان وم������ن دون اأن يدرك  اأمام ب�شي������رة االإ

مور.  تعلياًل علمياً لما تنتهي اإليه االأ

 وفي غي������ر ق�ش�شه العلمي������ة، تبدو لنا 

الدالالت نف�شها تدور ح������ول �شراع المعلوم 

والمجهول، بي������ن النف�س والمادة، بين الروح 

والج�شد، بين هذه الثنائية التي تظهر في حياة 

العجيلي ونتاجه: طب واأدب، القدر وتحّديه، 

تاأثر بالت������راث العربي والثقافة الغربية معاً، 

ال�شرق والغ������رب، العقل والحب، اإلخ... وقد 

يغلف ه������ذا ال�شراع �شحباً من الت�شاوؤم تلون 

لم وال�شقاء والعذاب،  معظم نتاجه باألوان االأ

ويبدو لن������ا ذلك في ق�شة »بن������ت ال�شاحرة« 

فندرك فيها عن�شر الغرابة اأوالً بما تقدمه 

ال�شاح������رة العجوز من معلومات، يعجز العلم 

عن تف�شيرها واكت�شاف م�شبباتها، ونرى ثانياً 

هذا ال�شراع بين الخير وال�شر، بين ال�شعادة 

وال�شقاء، بين نجمة ابنة ال�شاحرة من جهة، 

وخلي������ل وال�شاحرة من جه������ة ثانية. وتنتهي 

أل������وان من العذاب وال�شقاء.  الق�شة اأخيراً با

ومثل هذه النهاية تتكرر في ق�ش�شه كق�شة 

»مها« مثاًل، وكاأن الموؤلف يريد اأن يقول لنا 

لم واللذة.  باأن الحياة ماهي اإال �شل�شلة من االأ

وم������ا ال�شعادة فيها �ش������وى اأطياف زائلة، في 
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ج������و حقائقه ال�شقاء والع������ذاب، اإال اأن هذه 

ال�شحب من الت�ش������اوؤم، وهذا الغمام الكثيف 

لم، التحجب ع������ن الكاتب الحقائق،  م������ن االأ

وال تدفعه اإلى حياة الياأ�س والقنوط، بل جل 

مايبغي اإليه هو اأن يو�شح لنا مواقف ال�شراع 

في الحي������اة. اإنَّ هذا الموقف الفكري، يعبر 

بالتالي عن اإيمان عمي������ق بالقدر، لكن هذا 

يم������ان لي�������س ا�شت�شالمياً يائ�ش������اً، بل هو  االإ

ن�ش������ان، و�شالبته في وجه  اإيمان بكرامة االإ

أو  �شب������اب التي تعتر�������س طريق �شي������ره، ا االأ

ته������دد وجوده. ويمكن اأن نرى تو�شيحاً لهذا 

أيه ال������ذي يقول فيه:  الموقف م������ن خالل را

أنا كاإن�ش������ان موؤمن باإن�شانيت������ي من ناحية،  »ا

وبعقلي ومعطيات������ي العلمية من ناحية ثانية 

�شح مدرك  أو عل������ى االأ ،حائر بي������ن اأمرين، ا

آل������ة �شاأني كمخلوق  ول: هو �شا مري������ن: االأ الأ

ب�شري في الوجود، فالمخلوق الب�شري لي�س 

اإال ذرة عل������ى كوكب هو تاب������ع ل�شم�س تابعة 

لمجموع������ة �شديمية، نعلم بعقلنا القا�شر اأن 

الكون المدرك من قبلنا يحتوي ماليين من 

مر الثاني: هو كبريائي كاإن�شان،  اأمثالنا. واالأ

وهي كبرياء تدفعن������ي اإلى الكفاح، وبذل كل 

جه������د في �شبيل غايات �شامي������ة معينة، فاإذا 

غلبتني القوى المتاألب������ة علي، فاإنها التكون 

قد غلب������ت جبان������اً م�شت�شلماً، ب������ل مكافحاً 

)13(
منا�شاًل«.

 ثانيًا ـ الت�سويق: 

 وه������ذه الخا�شة ف������ي ق�ش�شه التح�شل 

با�شتثارة العواطف واالنفعاالت المري�شة، اإنه 

قليل االكت������راث بهذه الجوانب التي يح�شبها 

أ�شباب  أه������م ا كثي������ر م������ن كتاب الق�ش������ة من ا

الت�شوي������ق والترغيب في الق������راءة، ومن اأهم 

العوامل في �شّد انتباه القارئ، وقد ن�شتغرب 

اأن تخلو ق�ش�شه من هذه الجوانب. ثم يبقى 

في الق�شة مايجتذب القارئ على مطالعتها، 

وتتبع اأحداثها ومواقفها وف�شولها. فمواقف 

الحب والغرام، تعتبر من اأهم الم�شوقات في 

خرى  دب االأ أنواع االأ الق�ش�س خا�شة، وفي ا

عامة. ولكننا الن������رى ق�ش�س العجيلي تحّل 

فيه������ا مواقف الح������ب والغ������رام، وانفعاالت 

ول، ولعلها الترتقي  العاطفة في المح������ل االأ

حي������ان اإلى المرتب������ة الثانية 
في معظ������م االأ

من مرات������ب العناية واالهتم������ام لديه. وهي 

اإْن وردت تاأتي ف�ش������والً في ال�شياق وتو�شك 

اأن ت�شق������ط ه������ذه العواط������ف م������ن ح�شاب 

أّن اإ�شقاطها كلياً فيه مجافاة  الموؤل������ف، لوال ا

ن�شانية،  للواق������ع الماألوف في العالق������ات االإ

أكث������ر ماتظهر مواق������ف الحب واالنفعاالت  وا

الوجدانية في ق�ش�س مثل »الحب والنف�س، 

)14(
ولقاء كل م�شاء«.

 ومن نواحي الت�شويق التي اليكترث لها 

كثار من الفوارق التي  ت�شخيم الحوادث، واالإ

كبر من القراء، فربما دارت  تهول الع������دد االأ
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الق�شة ح������ول حادثة واحدة م������ن الحوادث 

اليومي������ة، وقد ت�شتمل مع ذلك على ع�شرات 

ال�شفح������ات، كما نرى ذلك في ق�شة حكاية 

مجانين التي تدور حوادثها حول فكرة واحدة 

أة المجنونة  رئي�ش������ة، هي مقارنة تلك الم������را

مام وغير  التي كانت تم�ش������ي منحنية اإلى االأ

ملتفتة اإلى ماحولها م�شرع������ة كاأنها �شاعية 

اإل������ى هدف اليثنيها عنه حّر ال�شم�س واللفح 

خرين، بل  ال�شم������وم، وبين اأحوال النا�������س االآ

حكاية النا�س المجانين، الذين ي�شتركون في 

أ�شكال  �شفة الجنون، ولكن بن�شب مختلفة وا

أة المجنونة ت�شعى  متفاوتة، اإنَّها تلك الم������را

دائماً عل������ى الطريق م������ن دون هدف، وهم 

أي�شاً يق�شون حياتهم كلها رك�شاً وراء اأوهام  ا

)15(
الحياة.

 هذه هي النواحي الم�شوقة التي اليكترث 

العجيلي بها، فلي�س هو بكاتب غراميات، وال 

كاتب ق�ش�س بولي�شية تتمحور حول عن�شر 

الجريمة وال كاتب بط������والت ومظاهر تروع 

لقاب العالية، فقلما  القارئ بالمنا�ش������ب واالأ

يتحدث هذا الكات������ب المبدع الموهوب عن 

ال�شخ�شي������ات العظيمة، التي تعّود النا�س اأن 

نباء من  أنباءها، ولو كانت هذه االأ ي�شتطلعوا ا

مور، بل على العك�س من ذلك نرى  تواف������ه االأ

معظم �شخ�شياته من �شغار القوم، ومن النا�س 

العاديي������ن الذي������ن يُعّدون ف������ي المجتمعات 

لوف والماليين ه������ذه ال�شخ�شيات تكاد  باالأ

تحدد موقفاً للكاتب يمار�شه في حياته، وفي 

عالقاته م������ع النا�س، يقول في هذا المعنى: 

»هذا مع ميلي ال�شديد للتعرف على النماذج 

ن�شانية المختلفة. كثيراً ماكنت اأرتبط في  االإ

أو بفتاة  أو فنان مغم������ور ا رحالت������ي بمت�شرد ا

أ�شعى للتعرف على  غريبة الطباع وال�شلوك، وا

�شخا�س  كل نواحي حياته اأو حياتها، ولكن االأ

الم�شهورين، ثابتي القدم، في فنهم ولو كانوا 

 الف�شول 
ّ
أدباء كباراً، ل������م يكونوا يثيرون في ا

)16(
الذي يدعوني لل�شعي وراء معرفتهم«.

 وخال�ش������ة الق������ول اإّن العجيل������ي اأوجد 

أ�شلوباً ف������ي الق�س، ظل  لنف�ش������ه طريق������ة وا

مخل�شاً له دوماً، وظل بالتالي داالً عليه، لما 

له من خ�شائ�س متف������ردة، وطابع �شخ�شي 

أ�شل������وب �شائغ، �شهل  في الوق������ت نف�شه، اإنه ا

مجرد م������ن ال�شنعة، يعتمد فيه على ت�شويق 

القارئ و�ش������د انتباهه، فيقوده بعد ذلك اإلى 

حيث يريد، بما يقدمه له من اأحداث غريبة 

واأفكار طريفة، ونوادر م�شّوقة، ي�شتقيها من 

م�شادر ثقافت������ه المتعددة، هذه الخ�شائ�س 

�شالة،  التي يكاد يتفّرد بها، تك�شبه عن�شر االأ

وتُحول بينه وبين رد نتاجه اإلى اأ�شول اأخرى 

عربية اأو غربية. 

 وهو في حواره الينزل اإلى م�شتوى اللغة 

العامي������ة، وال ي�شتعملها واإنم������ا يدير حواره 

دائماً باللغة الف�شحى، وهذا ماجعل حواره 

حيان ف������وق م�شتوى اأبطاله،  في كثير من االأ
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ولكنه تج������اوز ذلك باعتماده عل������ى براعته 

ف������ي الح������وار، وعلى فنه ال������ذي يعتمد على 

أكثر م������ن اعتماده على  الح������وادث والوقائع ا

دور ال�شخ�شية. 

فه������ام والتاأثير خ�شائ�س   والو�شوح واالإ

أب������رز اأدواته  ظاه������رة ف������ي ق�ش�شه، وم������ن ا

الفنية ف������ي تقنية الق�شة. ظهرت في نتاجه 

ولى »بن������ت ال�شاحرة«  من������ذ المجموع������ة االأ

ع������ام 1948م وتلتها في مجموعت������ه الثانية 

»�شاع������ة المالزم«، وا�شتطاع الّنقاد منذ ذلك 

الوق������ت اأن ي�شتطلعوا خ�شائ�شه الفنية، في 

هاتين المجموعتي������ن، تتو�شح فيهما مالمح 

الق�ش������ة عند العجيلي، والت������ي ت�شتمر تبرز 

أكثر مايتمثل  في جميع نتاجه فيما بع������د، وا

ذلك باحترام������ه ال�شكل التقلي������دي للق�شة، 

حداث  والت�شل�ش������ل المنطق������ي في �ش������رد االأ

أ�شاليب  والحبك������ة الق�ش�شية، ف�شاًل ع������ن ا

�شلوب الوثائقي، ور�شانة  ال�شرد المبا�شر، واالأ

التعبي������ر، كما تظه������ر في ق�ش�ش������ه �شمات 

رومان�شية، يعب������ر عنها بطريقت������ه الخا�شة 

وهذه ه������ي النقل������ة المتفردة ف������ي مذهبه، 

ف�شاًل عن عنا�شر اأخرى مثل طغيان النزعة 

الفردية، والعاطفة وحب الب�شاطة، والدوافع 

الذاتية. 

 �شارك العجيلي في حرب فل�شطين عام 

1948م وبا�شر اأحداثها بنف�شه، وخبر جوهر 

هذه الق�شي������ة الم�شيرية، وعرف كثيراً من 

آه وم������ا عاي�شه، وظل  أ�شراره������ا، وتاأثر بما را ا

هذا التاأثير ينعك�������س في نتاجه وفي مقالته 

دبي������ة، ويظه������ر وا�شحاً ف������ي محا�شراته  االأ

واأحاديثه، وق������د �شجل بع�س انطباعاته عن 

تل������ك الح������رب، وما يت�شل به������ا في ق�ش�س 

ع������دة، كان لها تاأثير قوي في نفو�س القراء. 

أينما  ومن ق�ش�شه في المع������ارك القومية »ا

كان � كف������ن حم������ود � م������ن مجموع������ة الحب 

والنف�������س � بن������ادق ف������ي لواء الجلي������ل � بريد 

معاد من مجموعة قناديل اإ�شبيلية«. ورواية 

»اأزاهير ت�شرين المدم������اة« التي �شجل فيها 

اأحداث م������ن حرب ت�شرين لعام 1973م وقد 

حاول فيها اأن ير�ش������د اأحداث هذه الحرب 

ويوؤرخها ويروي وقائعها باأ�شلوبه الق�ش�شي 

المعهود، بحيث اأ�شبحت هذه الرواية واحدة 

عمال الفنية التي اأّرخت لهذه الحرب  من االأ

وخلدت اأحداثها. 

 في خت������ام حديثن������ا عن ف������ن العجيلي 

الق�ش�شي، نت�شاءل: اأين هو موقعه في اإطار 

الق�شة ال�شورية العام؟ فنحن النتحدث عنه 

ب�شفته ظاه������رة م�شتقلة، اأو �شاحب مدر�شة 

متميزة فح�شب، واإنم������ا بو�شفه مظهراً من 

مظاهر تيار الواقعية الفنية للق�شة ال�شورية، 

اأي و�شط حرك������ة الق�شة منذ بدايات القرن 

الما�شي، وثورتها على واقعها، فاالتجاهات 

الفنية والفكرية التي �شبقت العجيلي ولحقته، 

وح������ركات التج������دد كلها مظاه������ر مختلفة 
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لحركة �شاملة، هي حرك������ة الق�شة الحديثة 

المتط������ورة. اإذا نظرنا اإلى نتاج العجيلي من 

ه������ذه الزاوية، و�شمن هذا المفهوم ال�شامل، 

أن������ه يكون ظاهرة فذة، فهو لم يكن من  نرى ا

أ�ش�س الق�شة ال�شورية فح�شب، واإنَّما  وا�شعي ا

�ش�س  كان اأي�شاً من الم�شاهمين في و�شع االأ

دب  مه لالأ لق�شة عربية كاملة وعامة، بما قدَّ

أدبية، وباإدراكه  العربي، وبما ن�شر من اأعمال ا

همية الفن الق�ش�شي، وقيمته في  المبكر الأ

الحي������اة الثقافية واالجتماعي������ة وال�شيا�شية، 

وبه������ذه النماذج الناجحة تقنياً، والتي قامت 

على اأ�شول ر�شين������ة، وقواعد غير مرتجلة، 

اإنَّ نت������اج العجيلي -رحمه اهلل- اأدب �شادق 

ن�شاأ في جو واقعي فني. 

1- العجيلي مجلة الثقافة الدم�شقية تموز 1967م مقال: )تجربتي في الق�شة(.

آذار 1979م. 2- العجيلي مجلة الفي�شل ال�شعودية ا

أ�شياء �شخ�شية ط1 بيروت 1968م.  3- العجيلي- ا

4- العجيلي � الم�شدر ال�شابق.

5- العجيلي � دعوة اإلى ال�شفر دار عويدات، بيروت 1963م.

6- العجيلي � الم�شدر ال�شابق.

أب������رز كّتاب الم�شرحية والق�شة، له  �شكندرية، اأحد ا 7- توفي������ق الحكي������م � اأديب م�شري، ولد عام 1898م في االإ

اأهل الكهف.

آذار 1979م. 8- العجيلي- من ن�س مقابلة في مجلة الفي�شل ال�شعودية ا

9- فيكتور هيجو )1802- 1885م(، اأديب فرن�شي، من موؤلفاته: )البوؤ�شاء(.

جرا�س(. أرن�شت همنجواي )1898- 1961م(، روائي اأميركي من موؤلفاته: )لمن تُقرع االأ ا

خوة كرامازوف(. أ�شهر رواياته: )االأ  دو�شتوف�شكي- روائي رو�شي، من ا

 نجيب محفوظ -اأديب م�شري، من اأعالم الفن الق�ش�شي له: )خان الخليلي(، و)بين الق�شرين(.

 غادة ال�شمان- ولدت في دم�شق 1942م، تكتب الق�شة والرواية من موؤلفاتها: )عيناك قدري(. 

10- العجيلي مجموعة قناديل اإ�شبيلية ق�شة: )كَفن حمود(.

11- العجيلي ق�شة )تنبوؤات ال�شيخ �شلمان( � مجموعة الحب والنف�س.

12- العجيلي ق�شة )بنت ال�شاحرة(، من المجموعة التي تحمل العنوان نف�شه.

داب البيروتية عدد حزيران 1965م. 13- العجيلي مجلة االآ

الهوام�ش
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14- العجيلي الحب والنف�س من مجموعة تحمل العنوان نف�شه.

15- العجيلي حكاية مجانين ط1 دار العودة بيروت 1972م.

أ�شياء �شخ�شية بيروت 1968م.  16- العجيلي ا

المراجع

1- ق�ش�س عبد ال�شالم العجيلي. 

2- حفنة من الذكريات.

طر�س، دار ال�شوؤال، دم�شق 1982م. 3- اتجاهات الق�شة في �شورية بعد الحرب العالمية الثانية، د.اإبراهيم االأ
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اأديب وناقد فل�سطيني.

العمل الفني: الفنان فتحي �سالح.

❁

ّاد.. متعة الّرحيلاد.. متعة الرحيلاد.. متعة الرحيل ّتوفيق زّياد.. متعة الرتوفيق زياد.. متعة الرتوفيق زّي

محمود حامد

❁

ينيات م������ن القرن ه������دت فت������رة ال�ستينيات م������ن القرن ه������دت فت������رة ال�سّتينيات م������ن القرن  ه������دت فت������رة ال�ستسه������دت فت������رة ال�ستس س�س�

ّقوى للم������ّدقوى للم������ّد القومي 
ري������ن الهب������وب السري������ن الهب������وب السري������ن الهب������وب الأ سالع�سالع�

الفكري  الثقاف������ي  الفكري س������اط  الثقاف������ي  الفكري س������اط  الثقاف������ي  ������اط  وللن� وللن�سي،  سي،  وللن�ح������رّر وللن�ح������رري،  ي،  ح������ررالتح������ررالّت

عدة سعدة سعدة اأخرى: �سيا�سية،  س�س� والمعرف������ي، وعلى اأ

عر في تلك الحقبة سعر في تلك الحقبة سعر في تلك الحقبة  س������ل ال�س������ل ال� ������ل ال�واجتماعية، ومث������ل ال�واجتماعية، ومّث

ّائ������ر، والعارم، امتّدائ������ر، والعارم، امتّد ائ������ر، والعارم، امتدذروة ذاك الهب������وب الثائ������ر، والعارم، امتدذروة ذاك الهب������وب الّث

ّاح������ة العربّية اح������ة العربية اح������ة العربّية  ّم������ل ال�ّساح������ة العربيم������ل ال�ساح������ة العربيم������ل ال�ّس م������ل ال�سسم������ل ال�سس س������دى زخم������ه لي�س������دى زخم������ه لي� ������دى زخم������ه لي�س������دى زخم������ه لي�س س�س�

إا�سع م������ن المحيط اإلى  إا�سع م������ن المحيط  ا�سع م������ن المحيط سا�سع م������ن المحيط ّس سعل������ى امتدادها ال�سعل������ى امتدادها ال�

ع������راء طليعيون سع������راء طليعيون سع������راء طليعيون  سالخلي������ج... حي������ث ب������رز �سالخلي������ج... حي������ث ب������رز �

ّغنوا العط�ش الجماهيري، والمّدغنوا العط�ش الجماهيري، والمّد القومي 
أ ا

ّائده������م البهّي������ة والمثيرة ائده������م البهي������ة والمثيرة ائده������م البهّي������ة والمثيرة  ائده������م البهيسائده������م البهيس سالتح������رري، بق�سالتح������رري، بق�

ألهبت  اغنت ذلك العط�ش باغنت ذلك العط�ش باإروائه، وا والتي اأ
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روح الث������ورة في وج������دان الماليين، وتركت 

ن�ساني، 
ّ
ن�ساني
ّ

إثره������ا الباهر في عمق المعمار الإثره������ا الباهر في عمق المعمار ال أ ا

هّم افافاإذا بتلك الفترة تغدو وحدها المعلم الأ

ر، سر، سر،  سفي تاريخ النهو�ض الحدي������ث، والمعا�سفي تاريخ النهو�ض الحدي������ث، والمعا�

ب������ح فيما بع������د المنارة الت������ي تهتدي سب������ح فيما بع������د المنارة الت������ي تهتدي سب������ح فيما بع������د المنارة الت������ي تهتدي  سلت�سلت�

������ة المتعاقبة، م������ة المتعاقبة، ّم������ة المتعاقبة،  به������دي عطائه������ا اأجيال الأ

ّ هكذا على امت������داد الّد هكذا على امت������داد الّدهر كله...  و�ستظّل

في ه������ذه الحقبة م������ن تاريخن������ا المجيد 

اساساً من داخل  سي�سي� أ ا عر الفل�سطين������ي
ّ
عر الفل�سطين������ي
ّ

عر الفل�سطين������يسعر الفل�سطين������يس سانبثق ال�سانبثق ال�

عر سعر سعر  سم ليواكب �سم ليواكب � فل�سطين المحتلة عام 1948

العروبة عبر اأرجاء الوطن الكبير، وليكون 

عرية العربية سعرية العربية سعرية العربية  سديف المكم������ل للحركة ال�سديف المكم������ل للحركة ال� ّالّرديف المكم������ل للحركة ال�الرديف المكم������ل للحركة ال�الّر

عرائه سعرائه سعرائه  سبرز �سبرز � أ رة، وم������ن سرة، وم������ن سرة، وم������ن ا ساهن������ة، والمعا�ساهن������ة، والمعا� ّالّراهن������ة، والمعا�الراهن������ة، والمعا�الّر

د ح�سين، و�سميح سد ح�سين، و�سميح سد ح�سين، و�سميح  ساد، ورا�ساد، ورا� ّنذاك توفيق زّياد، ورا�نذاك توفيق زياد، ورا�نذاك توفيق زّي
آ ا

ضالقا�س������م، ومحم������ود دروي�ضالقا�س������م، ومحم������ود دروي�ض، اإل������ى جانب 

ف النق������اب عن سف النق������اب عن سف النق������اب عن اإبداعها  سخرى ك�سخرى ك� أ�سم������اء اأ ا

اع������ر فل�سطين ساع������ر فل�سطين ساع������ر فل�سطين  س������ف ال�ستينات �س������ف ال�ستينات � ������ف ال�ستينات �س������ف ال�ستينات �س سفي منت�سفي منت�

ف������ي مو�سوعته  ف������ي مو�سوعته الّراحل يو�س������ف الخطيب  ف������ي مو�سوعته الراحل يو�س������ف الخطيب  ّالّراحل يو�س������ف الخطيب 

المفردة الوحي������دة )ديوان الوطن المحتل( 

ّدر الوحيد الذي عّرف در الوحيد الذي عرف در الوحيد الذي عّرف  در الوحيد الذي عرسدر الوحيد الذي عرس س الم�س الم� والذي �سيظّل

عراء، وكم بلغت سعراء، وكم بلغت سعراء، وكم بلغت  سولئك ال�سولئك ال� االعرب والعالم باالعرب والعالم باأ

عر سعر سعر  س العالم �س العالم � أ ا������ة ذروتها عندما ق������را������ة ذروتها عندما ق������را ������ة ذروتها عندما ق������رس������ة ذروتها عندما ق������رس سه�سه� ّالّدالّد

ار سار سار  سعر تجاوز الح�سعر تجاوز الح� عر تجاوز الح�سعر تجاوز الح�س سر�ض المحتلة، وهو �سر�ض المحتلة، وهو � الأ

ره������اب، وانطلق  إوالعتم������ة، والح������راب والإوالعتم������ة، والح������راب والإ

ارجاء المعمورة، وما يزال يارجاء المعمورة، وما يزال ياأتينا  أ مدوياً في ا

ّمن هن������اك... من داخل الوط������ن ال�ّسليب، من هن������اك... من داخل الوط������ن ال�سليب، من هن������اك... من داخل الوط������ن ال�ّسليب، 

ائك������ة، يتجاوز سائك������ة، يتجاوز سائك������ة، يتجاوز  سك ال�سك ال� ال��ال��ال ������ ��س�����س��� ومن خل������ف الأ

لغ������ام لي�شلنا ندياً  الح�شار والحراب، واالأ

 في 
ّ
دافئ������اً هادراً مثله مث������ل �شعرنا العربي

ر�س. بقاع االأ

�شوات ال�شعرّية  توفيق زّياد اأحد اأهّم االأ

المعا�شرة القادمة من فل�شطين 48، واأحد 

اأهّم دعامات �شعرنا الفل�شطيني، له �شوته، 

وتميزه، وخ�شو�شيته التي تحيط به هالًة 

من العط������اء المتجدد والمثي������ر، والالفت 

النتب������اه القّراء والنقاد عل������ى ال�ّشواء روعة 

تجربته ال�شعرية المنبثقة عن روح �شاعر، 

ووج������دان ملهم غادرنا مبك������راً، وخلّف لنا 

قامة وقيمة �شعريتين هما: متعة الوجدان 

لقّراٍء يجيدون اختيار �شعرائهم وق�شائدهم 

كم������ا تجيد الحدائق اختي������ار وردها وفلّها 

ر�������س طرح  وعنادله������ا، وكم������ا تجي������د االأ

منتوجه������ا الثمين، ومن ال يحفظ عن ظهر 

أناديكم...  قل������ب ق�شيدة زّياد الخال������دة: )ا

أياديك������م(، والت������ي ذهبت في  أ�ش������ّد على ا ا

الماليين مغناًة رائعًة من محيط العرب... 

اإلى خليجهم:

... اأناديكم

اأ�سّد على اأياديكم

ر�ص تحت نعالكم، اأبو�ص الأ

واأقول: اأفديكم

واأهديكم �سيا عيني

ودفء القلب اأعطيكم

فماأ�ساتي الّتي اأحيا



ّاد.. متعة الّراد.. متعة الرحيل اد.. متعة الرّاد.. متعة الرتوفيق زياد.. متعة الرّاد.. متعة الرّتوفيق زّياد.. متعة الرتوفيق زياد.. متعة الرتوفيق زياد.. متعة الرّاد.. متعة الرّ

2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع ��

ن�سيبي من ماآ�سيكم

اأناديكم

اأ�سّد على اأياديكم

❁    ❁    ❁

اأنا ما هنت في وطني،

ول �سّغرت اأكتافي

وقفت بوجه ظاّلمي

يتيمًا... عاريًا... حافي

حملت دمي على كّفي

وما نّك�ست اأعالمي

و�سنت الع�سب فوق قبور اأ�سالفي

اأناديكم

اأ�سّد على اأياديكم

❁    ❁    ❁

كلم������ات ب�شيطة ولكّنها معب������رة عن قوة 

وجدان �شاعره������ا... اأطلقها زفرًة من �شدر 

لم، فاإذا بها، وقد حفرت  عارم بالحق������د واالأ

ّمة لت�شبح  مجراها في �ش������دور جماهير االأ

مغناتها الهادرة على امتداد الوطن... �شحيٌح 

تماماً: اإّن هذا ال�شعر خبز ال�شعب في حينه، 

ول������كل حين، وه������ذا م������ا كان المطلوب في 

تلك الفت������رة التاريخية من ن�شالنا، ووقفات 

، ولكن 
ّ
�شمودن������ا ومقاومتنا، وغنائنا الوطني

ن�شانية في ذلك  بالمقابل فجميع المالمح االإ

لهاب الم�شاعر  ال�شعر، وجميع الّدواع������ي الإ

بوه������ج تل������ك الق�شائ������د المعب������رة المثيرة، 

والتي تثير �شغف قرائه������ا بمتعٍة وحّدٍة على 

ن: تغّير المجرى العربي  ال�ّشواء!!! رّبم������ا االآ

التاريخ������ي تغّيراً موجعاً، وهائ������اًل، والمناخ 

التال������ف المري�س الواهي المحك������وم ب�شّكة 

المالب�شات المارقة لم يعد ي�شتدعي ل�شكان 

الكهوف المظلمة المعتمة الموح�شة ا�شتدعاء 

وا�شتح�شاراً مثل ذاك المغنى الثائر الجميل 

 
ّ
اله������ادر، ولكّن لحظًة ما تعيد الوعي العربي

�شالتها،  واب، وال������ّروح العربية الأ لجاّدة ال�شّ

ّ لن�شوة مغناه، فاإذا بنا بغتًة 
والوجدان العربي

اأمام نهو�س عارم لل�شخ�شية العربية الغائبة، 

والمهّم�ش������ة حّد الوجع، والنائمة عن اأمانيها 

المبعثرة المتعبة.

واإذا كان������ت المغناة/ الملحم������ة لتوفيق 

أياديكم( هي  أ�شّد عل������ى ا أناديكم... ا زّي������اد: )ا

المغن������ى الجماهيري الخال������د روعًة وقيمًة 

جيال، فاإّن ق�شيدة: )هنا باقون(  وبقاًء مع االأ

من مفرزات النهو�س ال�شتيني الماثل للعيان 

على امتداده التاريخي، هّبة اأخرى من ذلك 

 الخالد بت������رداده و�شداه 
ّ
المغن������ى ال�شج������ي

وعنفوانه المثير:

)هنا باقون(:

... كاأّننا ع�سرون م�ستحيل

في اللّد، والّرملة، والجليل

هنا... على �سدوركم:

باقون كالجدار

وفي حلوقكم

كقطعة الّزجاج، كال�سّبار
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وفي عيونكم

زوبعة من نار

❁    ❁    ❁

هنا.... على �سدوركم

باقون كالجدار

حون في الحانات ننّظف ال�سّ

ادات و�ص لل�سّ ونمالأ الكوؤ

وداء ونم�سح البالط في المطابخ ال�سّ

غار حّتى ن�سّل لقمة ال�سّ

من بين اأنيابكم الّزرقاء

❁    ❁    ❁

هنا... على �سدوركم

باقون كالجدار

نجوع، نعرى، نتحّدى

�سعار نن�سد الأ

وارع الغ�ساب بالمظاهرات ونمالأ ال�سّ

جون كبرياء ونمالأ ال�سّ

 لنالحظ: كم هي مقيتة مفردة )ال�ّشجون( 

وقبيحة وداّلة عل������ى اال�شتعباد واال�شتبداد، 

على الّظل������م، والطغيان، ومع ذل������ك... فاإّن 

مهارة ال�شاع������ر: بمفردة وحيدة... فريدة... 

غّير المجرى الّتاريخي لتلك المفردة: حيث 

)نم������الأ ال�ّشج������ون كبرياء، وما اأظ������ّن مفردة 

ّنه������ا الّت�شاد  اأخرى تحّل مح������ّل )كبرياء( الأ

قدر في  المطلق للعبودية، وه������ي الكلمة االأ

محلها اأن تك������ون محطمة لكلم������ة ال�ّشجون 

هكذا ال�شاعر... وتلك داللته، وا�شتلهاماته، 

واإيحاءات������ه، وتلك������م لعب������ة ال�شع������ر المرّمزة 

بداع الملهم والم�شتلهم. ب�شيفرات االإ

❁    ❁    ❁

طفال جياًل ثائرًا... ... ون�سنع الأ

وراء جيل

كاأّننا ع�سرون م�ستحيل

في اللّد، والّرملة، والجليل

اإّنا هنا باقون

فلت�سربوا البحرا

نحر�ص ظّل الّتين والّزيتون

فكار: ونزرع الأ

كالخمير في العجين

كيف ذلك!!؟

فكار كالخمير في العجين(!!؟ )نزرع االأ

جملة مركبة: مزدوجة الّدللت:

م������ّرة تحم������ل  ّول  ف���كار: الأ زراع���ة الأ اأ- 

خ�شو�شيته������ا م������ن �شاعره������ا توفي������ق زّياد 

ا�شتنباتاً )ا�شتلهاماً، واأ�شوالً(.

فكار وربطها المحكم ب�: ب- ثم زراعة الأ

كالخمير ف������ي العجي������ن: ثنائية ال بديل 

عنهما بهما لتاأ�شيل العالقة بين:

فكار لال�شتنبات، والخمير في  )زراعة االأ

ن�شاج، وكالهما: عملية  العجين للتخمر واالإ

خلق واإنتاج ومن ثّم... اإبداع!!!

❁    ❁    ❁

... برودة الجليد في اأع�سابنا

وفي قلوبنا جهّنم حمرا
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... الحظ������وا مع������ي على: دّق������ة وروعة 

اختيار لفظة الجملة ف������ي مكانها، والت�شاد 

المقابل في الجمل������ة التالية، وعملية اإحكام 

الّربط بين هذه وتلك:

أين!!؟ ... )برودة الجليد ا

ع�ش������اب... حيث ه������ي مركز  - ف������ي االأ

التوّتر، واال�شتثارة،

ثم مركز التذبذب العاطفي القلب حيث 

هنا

مث������ار كالبركان، وهكذا ت�شتحكم حلقات 

وموجات

ال�شعر عند ال�شاعر، فتنتج )تبدع، تخلق 

منتجها الفريد(!!!

خرا خيراً: اإن عط�شنا نع�شر ال�شّ
واأ

... ك������م هي رائع������ة تلك الّدالل������ة كذلك، 

حيث فل�شطين: بترابه������ا، ورمالها، وحقولها، 

و�شهولها، وجباله������ا، و�شخورها: )بلد معطاء 

وافر العطاء والخير(، حّتى ب�شخورها المغايرة 

ل�شخور فلك الكون، وتلك اإ�شارة ذكية ورائعة 

أ�شا�س  من ال�شاعر عل������ى اأن فل�شطين: محور وا

الهالل الخ�شيب على وجه المعمورة.

- وناأكل التراب، اإن جعنا، وال نرحل:

اأي�شاً من اأروع ما �شّب من دالالت مثيرة 

ومبطنة: في هذه الق�شيدة:

الت������راب ترميز  ن������اأكل  ّول:  فالج������زء االأ

مجازي رائع، حي������ث التراب لوحده ي�شتنبت 

بقدرة الخالق:

الخب������ز وغ������زال،  الفط������ر،  )العك������وب، 

ال�ّشّنيري������ة، الكلخ، الدريهم������ة، تفاح الجبل 

ونعميات اأخرى،

هذا هو الّتراب الذي ناأكله حقيقًة، فيما 

ورد:

- مجازاً – رائعاً عند ال�شاعر،
الحقيق������ة  )االثنتي������ن:  ب������ه:  ويق�ش������د 

والمجاز(!!!!

ثم ال نرحل: الجزء الثاني من ال�شطرة:

والمق�شود به: تجذرنا هنا:

ر�ص الحقيقيون من اأزل اهلل، نحن اأ�سحاب الأ

اإلى اأبده الخالد.

❁    ❁    ❁

.... وبالّدم الّزكّي ل نبخل،

ل نبخل...،

ل نبخل...

... يثي������ر الكثيرون ت�ش������اوؤالً حّد الوجع، 

حاّداً، ومثيراً، فيقولون: )ق�شائدكم كلّها دم 

بدم، و )غارقة بدمها ل�شو�شتها(، ودائماً لون 

ق�شائدك������م قاٍن... اأحم������ر، ومو�شومة بذلك 

بد(!!؟ اللون لالأ

ونجيبهم: ه������و قدر اهلل اأوالً: اأن نكون 

�شرف، واأطه������ر، واأقد�س  اأهل الرب������اط الأ

ت������راب، وثانياً: هذا الّرب������اط )ثمنه: غال 

وموج������ع ودام، ولم يخت������ر اهلل غيرنا، بل 

أّهلن������ا له������ذه الم�شوؤولي������ة والت������ي مهرها  ا

ال������ّدم والّدم، والّدم – ن�ش������االً، وت�شحيًة، 
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الّرب������اط قائماً  ومقاوم������ًة، وحفاظاً على 

على اأ�شوله بي������ن اأر�س اهلل و�شمائه، فهل 

نالم بدفع ه������ذا المهر للحفاظ على ذلك 

بد(  الّرباط: )�شالماً... غانماً... معافى لالأ

من كل �شر وبلّية؟

.... وبالّدم الّزكّي ل نبخل، ل نبخل، ل نبخل

.... وحا�سٌر، وم�ستقبل هنا... لنا ما�صٍ

).... وكان ال ب������ّد م������ن رب������ط الجمل������ة 

ول������ى الدّم بالجملة التالية لتعميق الّداللة  االأ

ر�������س واإن�شانها، 
بي������ن الثالثي الخال������د: االأ

تل������ك الجذور الخال������دة الم�شتركة  وبينهما 

الم�شيرية!!!

 وبين تراب 
ّ
فما الذي بين ال�شتات البابلي

فل�شطين:

)اإّل لعن���ة التراب يحملونه���ا معهم اإلى 

قبورهم:

لعن���ة ل تح���ول ول ت���زول كتبه���ا عليهم 

ر�ص(!!؟ لعنًة خالدة جبار ال�ّصموات والأ

❁    ❁    ❁

... كاأّننا ع�صرون م�صتحيل

في الّلد، والّرملة، والجليل

يا جذرنا الحّي ت�صّبث

وا�صربي في القاع يا اأ�صول

❁    ❁    ❁

أ�شرنا اإليه، اأعاله، ا�شت�شرافاً  )وهذا م������ا ا

ن الذاكرة  ت������ي، قب������ل اأن ن�شل اإلي������ه.. الأ لالآ

الفل�شطينية ذاكرة واحدة... ي�شري بواحدها 

م������ا ي�ش������ري بجمعه������ا... م������ن ذاك الّرحيق 

الم�شيرّي الم�شترك!!!(.

❁    ❁    ❁

...اأف�صل اأن يراجع الم�صطهد الح�صاب

من قبل اأن ينفلت الّدولب

لكّل فعٍل: - ... اقروؤوا

ما جاء في الكتاب...

آننا بما هو كائن ويكون...  ... ا�شتقراء قرا

لفتة بارعة من ال�شاعر

.... ي�ش������ّدك توفي������ق زّياد بتل������ك اللغة 

البارع������ة الب�شيط������ة، كاأنها ج������زء خارق من 

جماليات وجود... تح�ّس بها تحدثك بنداوة 

وعذوب������ة، وفيها ذاك الم�������سّ الحنون الذي 

 مبهم يالم�س 
ّ
ي�شعل روحك، وفيها �شيء خفي

وجدانك حّت������ى تذوب فيه، ويذوب فيك، ثم 

تتحّدان عب������ر ن�شوة عذب������ة تاأخذكما بعيداً 

خارج الزمان والم������كان، وبغتًة يلوح مرج بن 

عامر اأمام العين بحّيٍز رائع، لق�شيدٍة رائعة، 

توفيق زّياد حاكى الوطن بكل ما فيه توثيقاً 

لقد�شية ترابه، ووج������وده، وخلوده في دوحة 

جمال اهلل الخالدة:

)مرج بن عامر(:

�- الع�صارة:

....

.... وعرفتني لّما اأتيتك بعد غيبتي 

الّطويلة،

وق، زائر م�ستفي�ص ال�سّ
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اأبكي بال دمٍع، واأ�سحب خطوتي...

في خطو مفجوٍع وقابر

ونظرت نحوي، هذه النظرات في قلبي... 

خناجر

عّلقت اأنفا�سي عليها – غير مختاٍر –

وعّلقت الخواطر

❁    ❁    ❁

 كيف يمكن تعليل: ونظرت نحوي،

هذه النظرات في قلبي خناجر

أنفا�شي عليها!!! علّقت ا

ما من تعليل ي�شعد حتى يقارب جمالية 

التركيب:

نفا�س النظرات واالأ

هكذا يبدع المبدع لي�شتلب عقول القّراء 

وم�شاعرهم:

... وهممت اأن تنه�ص... ف�سّدك األف قيٍد...

محكم الحلقات... قاهر

 وفقدت �سوتك، اإذ هممت ت�سيح بي،

وفقدت �سوتي

واأنا الذي عّودت �سوتي اأن يطوف على 

المنابر

ل تحك لي، ل تحك لي!!! اإني �سربت

ع�سارة الماأ�ساة يا مرج بن عامر!!!

❁    ❁    ❁

 2 – محّرمات:

... اأر�سي!! ترابي!! كنزي المنهوب!! 

تاريخي....،

عظام اأبي وجّدي، حرمت علّي

فكيف اأغفر!!؟

لو اأقاموا لي الم�سانق... ل�ست غافر

مر اأ�سحت كّلها دمنا، هذي قرانا ال�سّ

واآثارًا عواثر

ظافر اآحادها بقيت، وما زالت تحارب بالأ

�سّدت على اأعناقها اأنيابهم

تمت�ّص من دمها كواثر

❁    ❁    ❁

ل تحك لي... ل تحك لي!!

حّتى المقابر بعثرت... حّتى المقابر

❁    ❁    ❁

� – قطع���ن الن�صراوّي���ات )م���ن اأغني���ة 

�صعبية قديمة(:

... الن�سراوّيات الجاآذر

كابر!! كم قطعن مداك في خطو الأ

زمٌر على الّطرقات: فيهّن الحبالى، والبنات 

البكر،

كالّزهر الم�سافر

والمر�سعات، �سغارهّن على الّظهور،

على الخوا�سر

ينقلن اأكوام الغالل من الحقول اإلى البيادر

غاني... ي�سهرن حول الّنار، ين�سدن الأ

دون اآخر

عن حرب تركيا، واأ�سراب الفرارّيين،

عن ظلم الع�ساكر

�ساور كيف بيعت وعن الخواتم، والأ
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لقتناء �سالح ثائر!!؟

❁    ❁    ❁

ل تحك لي... ل تحك لي!!

ر�ص وح�سًا كا�سرًا، اإن كان ل�ّص الأ

فالعزم فينا األف كا�سر

❁    ❁    ❁

 � – الّظاهرة والعمق:

... ل تحك لي... ل تحك لي!!

مائر اأنا قادم من حيث تغتال ال�سّ

غالل اأيٍد حّرٌة، وتذوب في الأ

ويو�سو�ص الفولذ في اأقدام �سابر

اأنا قادم من حيث كّل فٍم عليه حار�ٌص،

تائر والمخبرون على ال�سّ

حيث ا�ستوى في الحكم �سرطّي وقّدي�ص 

وتاجر

حيث الجريمة فّرخت في كّل ماأموٍر واآمر

ا�ص  حيث العيون ال�سود تثقب بالر�سّ

وبالخناجر

حيث الّرجال بال طعاٍم،

والّن�ساء بال رجاٍل،

والجمال بدون �ساعر

حيث الحدود خنادق، والبحر زيٌت كّله،

فق بالفولذ عامر والأ

طفال �سارت م�سنعًا للكره، وحديقة الأ

وانغّمت ب�سائر

مالحظة: ذكرها ال�شاعر: الب�شائر؟

دى والظّل ينكر اأ�سله، حيث ال�سّ

وي�سوط خالقه مغامر

مائر اأنا قادم من حيث تلتهب ال�سّ

بطال، حيث الماآ�سي ت�سنع الأ

كوى عالمة كّل خائر وال�سّ

حيث ال�سوارع زاحفات بالّرجال مواكبًا من 

دون اآخر

حيث البحيرات التي اأمواجها اأعالم �سعٍب لن 

يهاجر

عراء طفال والعّمال وال�سّ وحناجر الأ

تمالأ اأفق عالمنا ب�سائر

❁    ❁    ❁

ل تحك لي، ل تحك لي!!

اأاأنا الذي نّبيت تخدعني المظاهر!!؟

وء والماأ�ساة قال لي: انفذ اإلى عمق  ال�سّ

الّظواهر

والّدهر دولٌب ودائر

ولكّل ليٍل اآخر، مهما بدا

من دون اآخر...

� – �صوق العوا�صف:

... يا جذر جذري!! اإّنني �ساأعود حتمًا، 

فانتظرني،

�سواك، خر، والأ انتظرني في �سقوق ال�سّ

في نّوارة الّزيتون، في لون الفرا�ص،

تاء، دى والظّل، في طين ال�سّ وفي ال�سّ

يف، في خطو الغزال، وفي غبار ال�سّ

وفي قوادم كّل طائر...

�سوق العوا�سف في خطاي، وفي �سراييني...
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ر�ص قاهر نداء الأ

اأنا راجٌع... فاحفظن لي �سوتي، ورائحتي 

و�سكلي،

يا اأزاهر

احفظن لي �سوتي.. ورائحتي.. و�سكلي،

يا اأ... ز .. ا .. ه .. ر .. !!!!

❁    ❁    ❁

 توفيق زّياد بمغناه الملحمي الهوميري 

الفل�سطيني.. قيثارة فل�سطين!!!!.

أمي������ن زّي������اد ف������ي مدينة  - ول������د توفي������ق ا

أيار عام  النا�شرة – فل�شطين في ال�ّشابع من ا
1929م.

- تعلم ف������ي المدر�شة الثانوية البلدية في 

النا�ش������رة، وهناك بداأت تتبل������ور �شخ�شيته 

ال�شيا�شي������ة، وبرزت لدي������ه موهبة ال�شعر، ثم 

دب ال�شوفييتي،  ذهب اإلى مو�شكو ليدر�س االأ

�شارك ط������وال ال�ّشن������وات الت������ي عا�شها في 

حياة الفل�شطينيي������ن ال�شيا�شية داخل الوطن 

المحتل، ونا�شل على الدوام من اأجل حقوق 

�شعبه ووطنه.

- �شغل من�شب رئي�س بلدية النا�شرة ثالث 

فترات انتخابية )1975-1994م( وكان ع�شو 

كني�شت �شت دورات ع������ن الحزب ال�شيوعي 

داخل الوطن المحت������ل، ومن ثم عن القائمة 

الجديدة للحزب ال�شيوع������ي وفيما بعد عن 

الجبهة الديمقراطية لل�شالم والم�شاواة.

دب الرو�شي وكذلك لل�شاعر  - ترجم من االأ

التركي ناظم حكمت.

- رحل توفيق زّياد اإثر حادث طريق مرّوع 

في الخام�س من تموز من عام 1994م.

دواوين توفيق زّياد:

أياديكم، �شع������ر، مطبعة  أ�ش������ّد عل������ى ا 1- ا

االتحاد، حيفا 1966م.

2- ادفن������وا موتاكم وانه�ش������وا، �شعر، دار 

العودة، بيروت 1969م.

3- اأغني������ات الث������ورة والغ�ش������ب، �شع������ر، بي������روت 

1969م.

أم درم������ان المنج������ل وال�ّشيف والنغم،  4- ا

�شعر دار، العودة بيروت 1970م.

5- �شيوعيون، �شع������ر، دار العودة، بيروت 

1970م.

6- كلم������ات مقاتل������ة، دار الجليل للطباعة 

والن�شر، عكا، 1970م.

أيلول، �شعر، مطبعة االتحاد،  7- عّمان في ا

حيفا، 1971م.

8- تهليل������ة الموت وال�شه������ادة، �شعر، دار 

العودة، بيروت 1972م.

9- �شجن������اء الحرّية وق�شائد اأخرى، �شعر 

ممنوعة، مطبعة الحكيم، النا�شرة 1973م.

عمال ال�شعرية الكاملة، دار العودة،  10- االأ

بيروت، 1971م وفيها:
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أياديكم – مجموعة. أ�شد على ا - ا
- ادفنوا موتاكم وانه�شوا – مجموعة.
- اأغنيات الثورة والغ�شب – مجموعة.
�شوار  عمال ال�شعري������ة الكاملة )االأ 11- االأ

– عّكا – عام 1985م(.

عمال النثرية لتوفيق زّياد الأ

دب ال�شعب������ي الفل�شطيني،  ع������ن االأ  -1

درا�شة، دار العودة بيروت 1970م.

ن�شراوي ف������ي ال�ّشاحة الحمراء،   -2

النا�ش������رة  النه�ش������ة  مطبع������ة  يومي������ات، 

1973م.

ال�شعب������ي  دب  االأ م������ن  �ش������ور   -3

الفل�شطين������ي، درا�ش������ة، الموؤ�ش�شة العربية 

للدرا�شات والن�شر، بيروت 1994م.

حال الّدنيا، حكايات فولكلورّية،   -4

دار الحرّية، النا�شرة 1975م.
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❁ اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي.

املثاقفة والهوية الثقافية
جدل »ال�شرقي« و »الغربي«

د.�صالح الدين يون�س

❁

ّالت عّدالت عّدة، كلها بمثابة  ؤمام ت�س������ا�ؤالت عدمام ت�س������ا�الت عدمام ت�س������ا�ؤ أ لعلنا �

�لتحديات تتز�لتحديات تتز�يد  تحديات م�ستجدة، هذه �

من �من �من  ا لثقافتنا كلما �سكنا لثقافتنا كلما �سكنَّا لثقافتنا ��أعجبنا �ل�سكون، 

تلك... ما �تلك... ما �تلك... ما �لمخاطر  ؤلت�سا�ؤالت هذه لت�سا�الت هذه لت�سا�ؤالت هذه  �أهم �

دب ��لثقاف������ة ��لفن في  �لت������ي ته������دد �الأ

نتاجات �لعلمية  إ��الإ��الإ ��الاالت ��الاالت  االت ساالت س سالت�سالت� ر ثورة سر ثورة سر ثورة � سع�سع�

فاق �لممتدة؟؟ �لمت�سارعة ��الآ

������ف س������ف س������ف �لثان������ي م������ن �لق������رن  سلن�سلن� فف������ي �

خ�ص،  بعد �بعد �بعد �لت�سعينيات على �الأ �ري������ن �ري������ن  ري������ن سري������ن س سلع�سلع� �

عجزها عن �عجزها عن �عجزها عن  ��سها  ��سها   �سها  و�سها  وؤ ولنقدية بولنقدية ب تعلن �لمناهج �

وعية مقنعة -قيا�ساسوعية مقنعة -قيا�ساسوعية مقنعة -قيا�ساً ست مو�ست مو� �يجاد تف�سير�يجاد تف�سير� �إ

أ� ������ر- لعملية س������ر- لعملية س������ر- لعملية �النتقال �لثقافي � سلع�سلع� على �

دبي على نحو من النزاهة العلمية التي  الأ

أو  تقارب - في نزاهتها- العلم التجريبي، ا

يجب اأن تقاربه.
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وروبية تعلن -على نحو  فالمركزي������ة الأ

وية، من خالل ت�شراقي- عن نزعتها العلوية، من خالل ت�شراقي- عن نزعتها العلْوية، من خالل  ت�شراقي- عن نزعتها العلشت�شراقي- عن نزعتها العلش شا�شا�

على  فه������ا المث������ل الشفه������ا المث������ل الشفه������ا المث������ل الأ شداب الغربي������ة بو�شداب الغربي������ة بو� الآ

داب الطرفية المتثال  الذي ينبغي على الآ

له والقتداء به.

الڤية شالڤية شالڤية  شة ال�شة ال� ة ال�شة ال�ش شمام المدر�شمام المدر� أ اننا اننا ا اوبالمقابل فاوبالمقابل فاإ

ا، فرا، فراأت  اآخر مختلفاً التي اختطت منهج������اً

في عملي������ة النتق������ال عملي������ة اجتماعية 

أمل������ت عملي������ة النتق������ال  ثقافي������ة، لق������د ا

تجدة شتجدة شتجدة  الم� الكونية  والتغي������رات  الم�شت  الكونية  والتغي������رات  شت  لالتحولالتحول

طالحي شطالحي شطالحي  ش�ش� أل������وف ال االت������ي تج������اوزت الماالت������ي تج������اوزت الما

أبعد خطراً،  »الغزو الثقافي« لتطرح ما هو ا

وهو »التنميط الثقافي« ومن هنا اختطت 

الڤية منهجاشالڤية منهجاشالڤية منهجاً اجتماعياً ثقافياً شة ال�شة ال� ة ال�شة ال�ش شالمدر�شالمدر�

يتمثل في العالقة الحتمية بين الت�شكيالت 

الجتماعي������ة التاريخية وبي������ن الت�شكيالت 

يع شيع شيع  ش منه������ا لتو�ش منه������ا لتو�
ٍ

عيشعيشعي شالفنية الفكري������ة، في �شالفنية الفكري������ة، في �

ي������ا لت�شم������ل »مجمل المنت������ج الثقافي وي������ا لت�شم������ل »مجمل المنت������ج الثقافي وؤي������ا لت�شم������ل »مجمل المنت������ج الثقافي  والروالر

و������و������وؤال اللحظة  ������ش������ش شل �شل � ال��ال��ال ������ �والمعرف������ي« م������ن خ����والمعرف������ي« م������ن خ���

التاريخي������ة ال������ذي يحدد عملي������ة التوجه، 

فنجد ذاتنا اأمام مفهومين:

1- مفهوم العالم.

2- مفهوم الدولة القومية »الوطنية«.

والعالق������ة بي������ن المفهومي������ن عالق������ة 

ال�شت������راط، فوجود اأحدهما �شرط لوجود 

خ������ر، فكالهم������ا ناتج لعام������ل تاريخي  الآ

اع������دة للطبقة شاع������دة للطبقة شاع������دة للطبقة  شواحد، ه������و الحرك������ة ال�شواحد، ه������و الحرك������ة ال�

وروبية، ب������دءاً من القرن  البورجوازي������ة االأ

الماركنتالي«  »الع�ش������ر  ع�ش������ر  ال�شاد�������س 

م������ن انت�شارها الت������ام في الق������رن الثامن 

قطاعي  ع�ش������ر على منظوم������ات الع�شر االإ

لهي  أ�شا�س التفوي�������س االإ القائم������ة عل������ى ا

وليجاري�شية والتف�شير  بالحكم وال�شلطة االأ

�شط������وري الغيب������ي للطبيع������ة ومكونات  االأ

الوجود المختلف������ة. وبالمقابل فقد جرى 

»الحط« من �شاأن ال�شعوب التي تقع خارج 

الدوائر الغربي������ة، ومن خالل هذه النظرة 

تمَّ ت�شويغ »اال�شتعمار«، ولهذا نجد ظاهرة 

اال�شتعمار تحمل فك������رة »اال�شتعالء« على 

ال�شعوب في مقابل نخبية »�شعوب الغرب« 

أ ما قاله  عمار« الجديد، لنقرا الحاملة ل�»االإ

فيكتور هوجو في نابليون وهو يغزو م�شر 

1798م »بجان������ب النيل، اأج������ده مرًة اأخرى 

– وم�ش������ر تتاألق بنيران فجره- و�شولجانه 
مبراط������وري يبزغ ف������ي ال�شرق ظافراً –  االإ
نجازات- ابن  مليئاً بالحما�شة، متفجراً باالإ

المعجزة اأذهل اأر�س المعجزات- وال�شيوخ 

مير الفت������ي الحكيم  الم�شن������ون اأجلّ������وا االأ

ت النا�������س خوفاً جيو�ُش������ه التي لم  – ومالأ
يكن لها �شابق- ونبياًل، جلياًل ظهر للقبائل 

)1(
المذمومة- مثل ما هوَّمت غربي«.

ولي�������س الرحالة كنجيلي���ك ببعيٍد عن 

�شيوي  هوج������و في هذه النظرة »يبدو اأن االآ

يكنُّ �شع������وراً باالحترام العميق الذي ي�شل 
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أ�شاوؤوا  غالب������اً اإلى درجة العبادة ل������كل من ا

اإليه بق�شوٍة عنيفة ولهذا كنت اأرى كيف اأن 

ا�شت�شالمه وان�شي������اع عقله كانا بال حدود 

)2(
اأمام فكرة القوة«.

والغري������ب الالفت كيف ي�شع »الغربي« 

�شيوي كله في �شياق  اال�شت�شراقي العالم االآ

واح������د، وه������ذا الو�شع ي�شير اإل������ى النظرة 

الكمية »لل�شرقي« ف������ي حين ينظر الغربي 

اإل������ى »الغربي« نظ������رة الخ�شو�شية، وهذا 

يعني اأن العالم ال�شرق������ي كتلة �شماء، واأن 

العال������م الغربي يقوم عل������ى الوعي الفردي 

والتفرد... ويعزز هذه النظرة اال�شتعالئية 

اللورد كرومر بعد احتالل بريطانيا لم�شر 

1882 بقول������ه: »االفتق������ار اإلى الدقة الذي 

يتحول ب�شهولة لي�شب������ح انعداماً للحقيقة 

هو في الواقع الخ�شي�شة الرئي�شية للعقل 

ال�شرق������ي... الغرب������ي ذو محاكم������ة عقلية 

دقيقة، وتقري������ره للحقائق خ������ال، من اأي 

التبا�س، وهو منطقي مطبوع، وهو بطبعه 

�ش������اك، ويتطلب البره������ان... اأما ال�شرقي 

فه������و مثل �شوارع »مدن������ه الجميلة« �شوري 

يفتقر اإلى التناظر، ومحاكمته العقلية من 

)3(
طبيعة مهلهلة اإلى درجة ال�شفر«.

في مث������ل ه������ذا الح�ش������د اال�شتعالئي 

ل�»الغرب������ي« في مقاب������ل »ال�شرقي« يتحول 

الغربيان  والح�ش������اري  الفكري  نجازان  االإ

اإل������ى موق������ف عن�ش������ري ت�شوب������ه ال�شمات 

أينما وجد هو  وروب������ي ا الخرافي������ة، فهل االأ

منطق������ي عقالني؟ هل الرع������اة في �شهول 

كاديميي������ن ف������ي الكوليج دي  اإ�شباني������ا كاالأ

فران�س الفرن�شية؟ وهل الطبقة العاملة في 

ألمانيا؟ البرتغال كنظيرتها في ا

اإنَّ هذه المقارنة المتعالية اإنما انطلقت 

اه������ا: اإن التجرب������ة الغربية  م������ن فكرة موؤدَّ

وحدها المعج������زة، ووحدها اأنجزت فكرة 

الك�شف والتقدم، وباال�شتتباع... الغرب هو 

أنتج القيم الب�شري������ة وا�شتح�شرها  ال������ذي ا

بي������ن اأيدي ال�شعوب، وهك������ذا يُخرج العقُل 

 من دائرة 
َّ
 العق������َل ال�شرق������ي

ُّ
اال�شت�شراق������ي

ال�ش������وء ليح�شره ف������ي دائ������رة الظلمة... 

وهذا العقل قوامه عقلية ُمتخيلة ال عقلية 

بحثية �شكلت �ش������ورة م�شوهة عن ال�شرق، 

�شّوغت فيما بع������د ال�شيا�شات االقت�شادية 

وال�شيا�شي������ة والع�شكرية الغربية في بلدان 

ال�شرق، وهن������ا تبدو مقول������ة اإدوارد �صعيد 

»�شرقن������ة ال�ش������رق« تعبيراً عن������ى به ح�شر 

ال�شرق �شمن اإطار جغرافي متخيَّل موؤ�ش�س 

على األف ليلة وليلة، وبما اأن »ال�شرقي« في 

نظر اأولئك »عاجز- قا�شر- ال مفكر« فقد 

مر اإعادة تاأهيله على الطريقة  اقت�ش������ى االأ

أياً  الغربية، وهنا يُبدي اأن���ور عبد الملك را

مر بالتنميط القائم  م������وؤداه هكذا ينتهي االأ

على خ�شو�شية حقيقية، لكنه منف�شل عن 

التاريخ... وهو ما يحيل المو�شوع المدرو�س 
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اإلى كائن اآخر، وتكون »الذات« التي تدر�شه 

مر  كائناً له وجوده »المتعالي« كما ينتهي االأ

ن�شان ال�شيني  اإلى اأن ي�شير لدينا جن�س االإ

فريقي، بينما »المفهوم«  وجن�س العربي واالأ

)4(
وروبي. ن�شان ال�شوي هو االأ اأي االإ

ويُف�شي اإدوارد �شعيد براأي في م�شاألة 

وروبا في الق������رن التا�شع ع�شر  »الهوية« الأ

مف������اده هو اأن اكت�شاف نقائ�س تلك الهوية 

اأدى اإل������ى خلق الهوية الثقافية المائزة عن 

خرين –على  خري������ن، والحديث ع������ن االآ االآ
نحو م�شم������ر- حديث عن الذات »فالهوية 

ال يمكن اأن توجد بمفردها من دون ثلة من 

غريقيون  �شداد، فاالإ النقائ�س والنوافي واالأ

وروبيون يقت�شون  يقت�شون البراب������رة، واالأ

)5(
فارقة«. االأ

ومم������ا يع������زز راأي »�شعي������د« ف������ي هذا 

الم�شمار ما اأف�شى به �شموئيل هنتيجتون: 

»فنحن ال نعرف من نكون اإال عندما نعرف 

م������ن لي�س نح������ن، وذلك يتم غالب������اً عندما 

)6(
نعرف نحن �شد َمن«.

خر -براأي هنتيجتون-  اإنَّ اكت�ش������اف االآ

م�ش������روط ببقائ������ه متخلف������اً عن������ي، وهذا 

�شرط الكت�ش������اف ال������ذات القومية، وعلى 

�شا�������س ظهرت عل������وم اال�شت�شراق  ه������ذا االأ

نثربولوجي������ا »طبعاً  دب المق������ارن، واالأ واالأ

دب المقارن على �شبيل  في البدايات«، فاالأ

المثال يفتر�������س منهجه العناي������َة بدرا�شة 

داب القومية، لكن������ه تحول اإلى  تفاع������ل االآ

دنى«  على واالأ قرار بالتراتبية »جدلية االأ االإ

ميركية  من خالل النظريتين: الفرن�شية واالأ

داب المركزية  ق������رَّ با�شتعالئي������ة االآ
أ ولقد ا

أويرب������اخ 1945م في كتابه  ورواأميركية ا االأ

ول  »مح������اكاة« وعندما عق������د الموؤتمر االأ

ميركية  دب المقارن في ت�شابل هيل االأ ل������الأ

تم تخ�شي�س /295/ مليون دوالر لدرا�شة 

علوم اللغات 1958م، وف������ي هذا الموؤتمر 

ميركي������ة في مجال  تاأ�ش�ش������ت المدر�شة االأ

الدرا�ش������ات المقارن������ة... وعل������ى الجه������ة 

المناه�ش������ة تاأ�ش�شت المدر�ش������ة ال�شالڤية 

آلية اجتماعية  كم�شروع منهجي يقوم على ا

دبية يُنتج  تاريخية في قراءة الظاه������رة االأ

داب القومية،  الندّية ف������ي المثاقفة بين االآ

ويرى موؤ�ش�شو ه������ذه المدر�شة اأن الظاهرة 

دبية ناتجة عن »�شوؤال اللحظة التاريخية  االأ

المح������ددة ل������دى جماعة ب�شري������ة محددة، 

أو التاأثر باآداب  ولي�شت ناتجة عن النق������ل ا

خري������ن... ف������اإذا ما ا�شتُقبل������ْت في اأدب  االآ

وطني ما، فاإنها تنتظم في الحقل الجديد 

حتى تغدو حاالً هارمونية، فالم�شتقبل لم 

يعد يرى ف������ي الوافد دخي������اًل... وال�شيما 

أع������اد �شياغتها وفق �شروطه الداخلية  أنه ا ا

أ�شئلته »الجوانية« فتمليها تقاليده في  أما ا ا

الن�شوء واالرتق������اء على الم�شتوى الروحي، 

كما المادي... مق�شياً – ب�شرطه الداخلي- 
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ثنائي������ة اال�شت�شراق الم�شتعل������ي »الم�شدر 

دنى«. على« و»الم�شتورد االأ االأ

فاق المفتوحة العولمة والآ

ورواأميركي������ة في  أنج������زت الثقاف������ة االأ ا

خيرة مجموعة من المقوالت ثّم  العقود االأ

�شّدرتها، منه������ا »النظام العالمي الجديد« 

ومنها »العولمة« ومنها الكوكبة... والمقولة 

ولى تفيد بتوحيد العالم تحت �شلطة راأ�س  االأ

المال في اإثر تفكك المنظومة اال�شتراكية 

تُفي������د بخ�شوع العوالم  العالمية، والثانية 

قوى »الغرب ككل« واأما  ال�شعيفة للعالم االأ

ميركيون خ�شوع  الكوكب������ة فقد عنى بها االأ

ميركا«، وتبدو  ق������وى »اأوروبا الأ قوياء لالأ االأ

ولى، بينما  هذه المقوالت مبهرة للقراءة االأ

أنها  تُظه������ر القراءة الثاني������ة عطالتها على ا

م�شوغات اال�شتم������الك واال�شتعالء، فعبارة 

»القري������ة الكونية« اإنما تُ�شي������ر اإلى تغييب 

الحدود الوطنية للغات والثقافات الطرفية 

ورواأميركية  اأمام ح�شور لغات المركزية االأ

وثقافاته������ا، ول������م تكن »االت�ش������االت« هي 

المعنية اإال عند القراءة المنبهرة.

الح�ش������ارات«  »�ش������راع  مقولة  وتع������ّد 

خط������ر، ولعل خطورتها  لهنتنجتون هي االأ

تكمن ف������ي قراءته������ا للح�ش������ارة... وهذه 

أنه  أ�شا�ش������اً، على ا الق������راءة تعتمد »الدين« ا

عظم في عملية البناء  العن�ش������ر المكون االأ

دي������ان الكبرى هي  الح�شاري يق������ول: »االأ

�ش�������س الت������ي تعتمد عليه������ا الح�شارات  االأ

)7(
الكبرى«.

ومن الراج������ح اأن الفك������ر البورجوازي 

الغربي م������ا يزال على قناع������ات التاأ�شي�س 

المف�شية اإلى اعتقاد مفاده »تف�شير الفكر 

بالفك������ر« ولي�س تف�شير الفك������ر بما يعطيه 

الواقع والتاريخ وتحوالتهما، بمعنى اأخطر 

»الفك������ر ُموِج������د نف�شه« وهذا م������ا يُف�شي 

اإل������ى اأن »الدين خالق ذات������ه«... وبناء على 

المقدم������ة والنتيج������ة فاإن الح�ش������ارة ناتج 

غي������ر تاريخي، وذلك النعتاق������ه من �شرط 

المكان بب�شره وحدوده واأزمنته وتناق�شاته 

الوجودية...

الح�ش������ارات«  »�ش������راع  واإنَّ خط������ورة 

تكم������ن ثانياً في نق������ل الحروب من حيزها 

االقت�ش������ادي اإلى الف�ش������اء الديني ومن ثم 

التح������ول المهي������ن اإلى عقي������دة المنت�شر، 

اأي اإح������الل الن������زاع الديني مح������ل النزاع 

الطبقي...

ثم يُقيم �شاحب المقولة كيانات جزئية 

»مذاه������ب، قبائل، طوائ������ف...« غير قابلة 

و دول������ة... اإنَّ محاولة 
أ لالنتظ������ام في اأمة ا

قناع »الغربي«  »تديين« العالم هي محاولة الإ

الم�شيحي االنعتاق من عقالنيته وعلمانيته 

وديموقراطيت������ه، وتبن������ي روؤي������ة م�شال������ح 

الطبقات الحاكمة في الغرب بفكر موؤداه: 
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اإن الحروب الت������ي تخو�شها من اأجله ومن 

اأج������ل الحفاظ على هويت������ه الم�شيحية... 

وكاأن البورجوازي������ة الغربية تنتج من جديد 

م�شوغ������ات الح������روب ال�شليبي������ة 1091- 

1297م.

اأوهام الهوية:

 
)8(
مقولة �شدرها ج������ان فران�شوا بايار

وُمفادها اأن الهوية –طبعاً الوطنية- وْهم 
قاتل في عالم تغيب فيه الحدود وتتماهى 

الثقاف������ات، وبن������اء علي������ه ف������اإن االرتباط 

بالهوي������ات المحلية )القومي������ة- الوطنية( 

يغدو �شكاًل جديداً لالنكما�س وال�شوفينية، 

هذا االدع������اء ال يخرج عن اإع������داد فكرة 

مبريالي في  الهيمنة من جدي������د للنزوع االإ

اإح������كام ال�شيط������رة الثقافية ال������ذي ي�شوغ 

مم  ال�شيط������رة االقت�شادية على م������وارد االأ

وال�شع������وب، هنا وفي هذا الطور التاريخي 

بال������غ الخ�شو�شي������ة يُبيح لل�ش������اأن الثقافي 

دبي اأن يتجاوز تقانة ال�شرط الجمالي  واالأ

دبية اأمام  جنا�س االأ المجرد في بع�������س االأ

ألح اأال وه������ي تحليل الواقع  مهم������ة اأ�شّر وا

العولمي ونقده.

فالهويات القومية- الوطنية ال تت�شكل 

بالتجاور واالحت������كاك والنقل الميكانيكي، 

واإنم������ا بالرواب������ط الثقافي������ة واالجتماعية 

ن�شاني������ة، وخا�شة عندما  للمجتمع������ات االإ

تتهدد باالقتالع »كالهوية الفل�شطينية« ومن 

�شولية  أ�شكال االقتالع هو اقتالع االأ أ�ش������د ا ا

�شالمية للهوية القومية، واإحالل الهوية  االإ

�شالموي������ة محلها، تحت عن������وان زائف  االإ

عراق«. ألغى الحدود بين االأ �شالم ا »االإ

دب  �شارة اإلى دور االأ وهن������ا ال بُد من االإ

القومي في الحفاظ على الهوية القومية، 

ل في اإجراءاته  ن يُبدِّ
اإذ بات عليه لزام������اً اأ

ويُتاخ������م بعمق مكون������ات الثقافة الوطنية، 

داب العالمية، وهنا  ويُثاق������ف بعمق اآخر االآ

تبدو الرواية كجن�س اأدبي مف�شح عن الهوية 

اأهم من اإف�شاحات ال�شعر التقليدية، التي 

كر�شت عالقة م�شتبهة بين الن�س ال�شعري 

�شالمي. والن�س االإ

دب المقارن ظاهرة الأ

لقد اأحال النزوع اال�شتعالئي النخبوي 

أداة من  ورواأميرك������ي« هذا العل������م اإلى ا »االأ

لحاق الثقافيين، من  اأدواته في االتباع واالإ

ميركي  خالل تعميم الدر�������س الجمالي االأ

عل������ى العالم الذي يُف�ش������ي بقناعة يتحتم 

داب الطرفي������ة االمتثال لها، وهي  على االآ

االعت������راف بتقدم ثقافة عل������ى اأخرى، واأن 

المتق������دم –ح�شراً- ه������و الثقافة الغربية 
ميركي������ة، واأن المتق������دم قد  بن�شخته������ا االأ

اختط طريق������اً له وللعالم ال مندوحة عنها 

وال نظير لها...
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فمن الموؤكد اأن هناك ثقافاٍت متقدمة 

على ثقافات، ولك������ن المتقدم يتقدم تحت 

�شرط تاريخ������ي مرحلي غير قابل للتكرار، 

اإال بتكرار الظرف الذي اأدى اإليه، فالغرب 

تق������دم وفق مراحل تاريخية اأهمها م�شروع 

�ش������الح الديني  الك�ش������ف الجغراف������ي واالإ

والفل�شف������ة النقدية والعل������م التجريبي، ثم 

ا�شتح������ال ذاك التق������دم عل������ى الم�شتويات 

أ�شمال������ي، ذاك النظام  كله������ا اإلى نظ������ام را

أنه الطريق الوحيد  م للعوالم كلها على ا ُقدِّ

المعج������ز »اقت�شاد، ثقافة، تقانة، اجتماع« 

وهذا الطري������ق يمثل –كما راأى فوكوياما- 
فاق  نهاية التاريخ، ويعني بذلك ان�شداد االآ

أُمة اأخرى ف������ي اكت�شاف طرائق  أية ا أم������ام ا ا

التقدم. يقول فران�شي�س فوكوياما: »هناك 

ما ي�شبه التاريخ ال�شمولي للب�شرية باتجاه 

الديمقراطية الليبرالي������ة، اإن اعتبار ف�شل 

هذا النظام في بلد معين من العالم ك�شهادٍة 

للديمقراطية،  جمال������ي  ال�شع������ف االإ على 

 
)9(
يك�شف بالعك�س عن ق�شر نظر مده�س«

أّية اأمة في الو�شول اإلى  وكاأنه يرى ف�ش������ل ا

الديمقراطي������ة ف�ش������اًل لبنيته������ا وتاريخها 

أو الو�شفة  الوطنيين، ولي�س لل�شكل الغربي ا

الغربية.

اإذن، ح�شارة الغرب تتلخ�س في �شكله 

ال�شيا�ش������ي، وكالهم������ا نهائ������ي، وال مجال 

الديمقراطية  وكاأن  لالجتهاد خارجهم������ا، 

�شالم« »َوَم���ن َيْبَتِغ  الليبرالي������ة دين ك������� »االإ

�ْص���اَلِم ِدينًا َفَلن ُيْقَب���َل ِمْنُه َوُهَو ِفي  َغْي���َر الإِ

ِري���َن« )م������ن �شورة اآل  ِخ���َرِة ِم���َن اْلَخا�صِ الآ

ية 85(. عمران -االآ

وفي ال�شياق نف�شه نجد في كالم الرئي�س 

حد قادته  ميركي »ه������اري تروم������ان« الأ االأ

الع�شكريين خالل الحرب الكورية: »علِّمهم 

الديمقراطي������ة ولو ا�شط������ررت اإلى قتلهم 

جميعاً« وما الديمقراطية هنا اإال اإخ�شاع 

ميركية، وتلك  ق�شى لل�شيا�شة االأ ال�شرق االأ

ال�شيا�ش������ة م�شروع ف������ارق اإن�شانيته عندما 

تحول اإلى »مطلق« ال تاريخي.

»التنميط« م�ساد ثقافي:

اإنَّه و�شيل������ة م�شافة اإلى مركزية الغرب 

أ�شتاذية« الغرب  الثقافوي������ة، الذي يع������زز »ا

حت������ى ي�ش������ل درج������ة التاأليه، وهن������ا يعني 

ولى االنتماء المبا�شر للبنْياْت  م�شاألتين: االأ

قرار باأن �شلطته القامعة  الغربية، والثانية االإ

ل�شعوب ما وراء البحار تمتلك ما يكفي من 

ذالل على  ال�شرعي������ة الح�شارية لتمار�س االإ

تلك ال�شعوب، ويرى �شيرج التو�س اأن تاأليه 

الغرب يقوم على قوى رمزية، ذات �شيطرة 

معنوية اأكثر خبثاً واأقل َمْدعاة لالعترا�س، 

ه������ذه العنا�ش������ر ه������ي »العل������م، التقني������ة، 

االقت�ش������اد« وعالم الخيال الذي تقوم عليه 

)10(
هذه العنا�شر هي »قيم التقدم«.
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هذا كل������ه وذاك ال يعن������ي لنا نحن في 

»العالم الطرف������ي« االنقطاع عن معطيات 

مة اأن تقطع نف�شها عن  الغرب، وال يمكن الأ

خرى، اإنم������ا ما نقوله:  مم االأ اإنج������ازات االأ

ه������و اأن اال�شتيراد الثقاف������ي ال يتم اإال وفق 

االحتي������اج القوم������ي ومن منط������ق الحاجة 

ن�شاني  الثقافية الحقيقية على ال�شعيد االإ

والوطن������ي، ونذكر بمقولة توفي���ق الحكيم 

»ناأخ���ذ م���ا ف���ي روؤو�صه���م ونت���رك م���ا ف���ي 

دب  نفو�صه���م« وكان يتحدث عن عنوان »االأ

طريق اإلى اإيقاظ الراأي«.

هنا ينبه »التو�س« اإلى ظاهرة المتثال 

ميركيتين – لطرائ������ق التفكير والحياة االأ
وكاأن الرئي�س ال�شاد�س والع�شرين تيودور 

روزفل������ت )1901-1906م( يحلم باأمركة 

العالم، ومن قبل������ه كان ال�شاعر والمفكر 

ميرك������ي رالف وال������دو اإيمر�شون يحلم  االأ

ف������ي ال�شباب  أمي������ركا، وخطابه  ا باأمركة 

ميركي المتخرج في الجامعات 1838م  االأ

يع������د اأولى بوادر الحل������م باالنف�شال عن 

نجليزي  القواني������ن البريطانية وال�شعر االإ

أمي������ركا« وم������ن ثم  »اآن لن������ا اأن نوؤم������ِرك ا

و�شع غير  تحقي������ق اال�شتقالل بمعن������اه االأ

اال�شتق������الل ال�شيا�ش������ي 1776م- والحلم 

ميركي اليوم عل������ى م�شتوى الفرد هو  االأ

جمع الثروة ولو على ح�شاب اإفقار �شعوب 

ميركية  العال������م... هنا تبدو الثقاف������ة االأ

أداًة لل�شيط������رة واإخ�ش������اع اإرادات العالم  ا

ميركية... للنمذجة االأ

أث������ر« و »التاأثير« في  وما مقولت������ا »التا

أدات������ان لال�شتعالء  الدر�������س المق������ارن اإال ا

المرك������زي الغرب������ي لخلق من������اخ االقتناع 

ب�»العلْوية«  ق������رار  واالإ واالمتثال  بااللتحاق 

ورواأميركية... وحتى ال تحقق المقولتان  لالأ

المذكورت������ان علْويتهم������ا وقدرتهم������ا على 

اإلحاق العوالم الطرفي������ة، فاإن منتقديهما 

من المدر�ش������ة ال�شالڤية يرون اأن لكل اأمة 

طرائق خا�شة في �شناعة الثقافة وطرقها 

ف������ي الو�شول اإلى الم�شتقبل، ولذلك يمكن 

نج������از الثقافي بتعدد  اأن تتع������دد �شب������ل االإ

الجماع������ات الب�شرية وبق������درة لغاتها على 

االحتفاظ بالخ�شو�شية جذباً ونبذاً...

ومن الجدي������ر التنويه ب������ه اأن لكل لغة 

ق������دراٍت، تلك الق������درات ت�شتح������وذ عليها 

م������ة الثقافي ف������ي طور  م������ن م�ش������روع االأ

تاريخي مح������دد، فاالنجليزية بعد »حكايا 

كانتربي������ري ل� ت�شو�ش������ر )1300 -1400م( 

نجليزي������ة بع������د  غيره������ا قب������ل ذل������ك، واالإ

االنقالب ال�شناعي غيرها قبله، والقامو�س 

أ�شمل من  ميركي اليوم اأ�شخم واأعمق وا االأ

القامو�س البريطان������ي، على الرغم من اأن 

متي������ن تتكلم������ان اللغة نف�شه������ا... وذلك  االأ

ن على  ميرك������ي متقدم االآ ن الم�شروع االأ الأ

الم�شروع البريطاني في القرن التا�شع ع�شر 
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ل من القرن الع�شرين، ومن  وَّ
والن�ش������ف االأ

دوارد  غناء نرى المقولة التالية الإ قبي������ل االإ

�شعي������د �شرورية »اإن الثقاف������ات متمازجة 

كثي������راً، وم�شامينها واأحداثه������ا التاريخية 

متداخلة ومختلط������ة المولد كثيراً،  بحيث 

ال يمكن ف�شله������ا بدقة اإلى نقائ�س وا�شعة 

)11(
النطاق، مثل ال�شرق والغرب«.

راد القول: اإنَّ الب�شرية 
أ وكاأن »�شعيداً« ا

�شارك������ت في و�شع ثقاف������ة اليوم على نحو 

�شطورية حتى  جماعي م������ن المراح������ل االأ

�شاطير الجدي������دة »العلم  الراه������ن م������ن االأ

التجريبي – الفل�شف������ة« فال يمكن للثقافة 
ولى التي �شبقت  اليونانية في الق������رون االأ

أمّدتْها  المي������الد اأن تنبثق فج������اأة، فلق������د ا

ح�ش������ارة ال�شاح������ل ال�ش������وري ونظيراته������ا 

الم�شرية وهما يتراجعان وهي تتقدم، وال 

م نهو�������س الفل�شفة العربية  يمكن لن������ا تفهُّ

�شالمي������ة من دون التثاق������ف مع الفر�س  االإ

مر نف�ش������ه بالن�شبة للثقافة  واليون������ان، واالأ

وروبيتين، فقد ا�شتمدتا من  والح�شارة االأ

الثقافة العربي������ة القرو�شطوية ما جعلهما 

اليوناني  بالتراثي������ن:  يُعي������دان االرتب������اط 

أينا  والروماني اإّب������ان النه�شة، وهنا نُغني را

بم������ا قاله جيم�س فريزر: »الغ�شن الذهبي 

أ�شا�س اأن الحكاي������ات ال�شعبية  يقوم عل������ى ا

لي�شت ملكاً لجماعة ب�شرية من دون اأخرى، 

ر�س التي  ب������ل هي ملك لجميع �شع������وب االأ

�شاهمت جميعها في اإنتاجها وا�شتهالكها، 

بنية  أن�ش������اق االأ واأن هن������اك ت�شابه������اً ف������ي ا

)12(
الفولكلورية عند جميع ال�شعوب«.

لكن العولمة خلقت مناخاً جديداً يقوم 

آخ������ر بو�شائ������ل التكنولوجيا  عل������ى تداخل ا

الحديثة، مما يُتيح للعالم اأن يتقارب، ومما 

عالم العولمي وظف  أْن يتباعد، فاالإ يُتيح له ا

يديولوجية لت�شكيل  اإمكانات������ه التقني������ة واالأ

ذهني������ة عربي������ة تقوم على ثقاف������ة ال�شطح 

جيال  وااللتح������اق واالنبه������ار، واإق�ش������اء االأ

الجدي������دة عن المه������ام الوطنية من خالل 

يهام، حتى غدا  ت�شّبعها بثقاف������ة الوهم واالإ

أنه  كل واحد من اأن�شاف المتعلمين يتوهم ا

كات������ب كغيره من الكبار من خالل �شفحته 

آة الحالق. الفي�شبوكية التي ت�شبه مرا

ب������اب االعت������راف باأهمية  لكنه وم������ن 

قرار باأن  لكتروني فالبُدَّ من االإ التوا�شل االإ

و�شعية جديدة اأخذت تت�شكل بين ال�شعوب 

أ�شا�س من التداخل والَع�ْشَونة، ولكن  على ا

ال�ش������وؤال الجوه������ري هو كي������ف نخرج من 

م�شكلة اال�شتالب والذوبان؟

فاق ومع�شلة  جابة مفتوحة االآ تبدو االإ

جابات المقترحة  موؤ�ش�شاتية، وفي مقدمة االإ

نراه������ا ف������ي مواجه������ة ذهني������ة االختزال، 

فاإذا واجهنا الع�ش������ر العولمي باختزاالته 

»اختزال ال�شعوب بالغرب، والغرب باأميركا، 
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نكليزية بالحا�شب،  نكليزية واالإ واأميركا باالإ

والحا�شب بالفي�شبوك« فال يعني اأن العالم 

بالعربية  والعروب������ة  بالعروب������ة  مخت�ش������ر 

�ش������الم بالقراآن،  �ش������الم واالإ والعربي������ة باالإ

والقراآن بالفقه..«.

مر باإع������ادة القراءة من  اإنم������ا يكمن االأ

الداخل لنرى العالم م������ن الخارج، وقراءة 

بت  ن ُجرِّ
الخارج ال تت������م باأدوات �شبق لها اأ

أو ا�شتُهلَكْت. ا

المثاقفة – الهوية

الثقاف������ة قبل المثاقف������ة، فقد اأحاطها 

اإدوارد تايل������ور اأواخر الق������رن التا�شع ع�شر 

بقول������ه: »ذلك المركب ال������ذي ي�شتمل على 

المعرفة والمعتق������دات والفنون واالأخالق 

والقانون والع������رق، وغير ذلك من العادات 

التي يكت�شبها الف������رد باعتباره ع�شواً في 

اإل������ى جماعة  أو منتمياً  مجتم������ع معي������ن، ا

)13(
معينة«.

اإذن، الثقاف������ات عن�ش������ر مائز لطريقة 

أو  أو بن������اء ال�شخ�شي������ة المعنوية، ا الحي������اة ا

أنها اأنظمة  مة، كم������ا ا النمط المتكامل لالأ

ف������راد، وق������د تتالت  القي������م الحاكم������ة لالأ

التعاريف لكنها تت�شارك في »كل« وتتفا�شل 

في »جزء«، والمتفق هو »البنْية« التركيبية 

للثقاف������ة، والجزء المختلف ه������و الجانب 

»الم������ادي« كما هو عند روب������رت بري�شتيد 

»الثقافة ذلك الكل المركب الذي يتاألف من 

أو نقوم بعمله كاأع�شاء  كل ما نفكر في������ه، ا

)14(
في المجتمع«.

������ا المفك������ر الم�شري �شمي������ر اأمين  مَّ
أ ا

قل  في������رى اأن »البعد« الثقافي هو البعد االأ

أنه  تقدماً في المعرفة العلمية به، لدرجة ا

�ش������رار الخفية، وال  ما ي������زال محفوفاً باالأ

مبري������ة« مثل تلك  تع������دو المالحظات »االأ

ديان التي نجدها في  المالحظ������ات عن االأ

كتب علم االجتم������اع – تاأمالت تقوم على 
)15(
الحد�س اإلى حد كبير«.

يُفاد من كالم »اأمين« اأن عملية اإدراك 

جدلية التطور االجتماع������ي وما يمكن اأن 

تُ�شفر عنه من الناحي������ة الثقافية، ال تزال 

مجهول������ة اإلى حد بعي������د، واأن العالقة بين 

خر الفوقي في مرحلة  البناء التحت������ي واالآ

أ�شمالي������ة المتطورة لي�شت هي  ما قبل الرا

أ�شمالية اليوم، ترتيباً  نف�شها في زم������ن الرا

آلياته  على اخت������الف خ�شائ�س المجتمع وا

من حيث هو نظ������ام اقت�شادي اجتماعي، 

ويرى العالقة مع الثقافة في العالم الثالث 

على ثالثة م�شتويات:

أ عالمية الثقافة  ل: من يرى مب������دا وَّ
الأ

مب������داأ مرفو�ش������اً، والبديل ه������و الثقافات 

قليمي������ة والت������راث التاريخ������ي لل�شع������ب  االإ

المنتمين اإليه، والمع�شلة هنا هو االعتقاد 

التاريخي  قليمية« تتع������دى ال�شرط  اأن »االإ
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المنتج له������ا... مما ي������وؤدي اإل������ى »الت�شوه 

وروب������ي – التمركز  الثقاف������ي« التمركز االأ
�شالمي. االإ

الثاني: »االقتداء بالغرب« تيار يتمو�شع 

وروب������ي، يدعي امتالك  داخ������ل التمركز االأ

وروبي  »اإجابات« جاهزة موؤداها: الغرب االأ

اأمثولة العوالم، وهنا يدخل هذا الم�شتوى 

في طوباوية الم�شكلة.

الثال���ث: ه������و الذي ي������رى اأن المجتمع 

الغربي يواج������ه ماأزقاً خطيراً، واأن التاريخ 

ال نهاي������ة له، واأن ال حدود للتغير والتطور، 

والمعرك������ة بين ق������وى التغيي������ر وبين قوى 

اال�شتع������الء مفتوحة، وبه������ذا يُخرج �شمير 

أمي������ن الثقافة م������ن حّديْه������ا المدر�شيين:  ا

ال�شام������ل الوا�شع كما في تعري������ف تايلور، 

يق المحدود الذي ينح�شر في الفن  وال�شَّ

داب... واالآ

خيرين م������ن القرن  وم������ع العقدي������ن االأ

المن�شرم انبثق ت�شور جزئي للثقافة يقوم 

على الت�شايف عبَّر عنه جيوفري هارتمان: 

آلة الت�شوير، ثقافة البندقية، ثقافة  »ثقافة ا

الخدمة، ثقافة كرة القدم، ثقافة التبعية، 

)16(
لم، ثقافة فقد الذاكرة«. ثقافة االأ

هن������ا ت�شب������ح الثقافة و�شيل������ة ت�شتيت، 

وتغدو اأخطر عندما تُحيي جماعة ب�شرية 

مال������م يقَو عل������ى الحياة م������ن تراثها، وكان 

اإدوارد �شعي������د قد راأى اأن »للثقافة عن�شراً 

مبريالية، ومن  ياً« في كتابه الثقافة واالإ ُمنقِّ

الجدي������ر التنويه به ما اأف�ش������ى به »ماثيو 

ف  أرنول������د 1860م: وه������و اأن الثقافة تلطِّ ا

النزوع العدواني التجاري المولد للفظاظة 

الب�شري������ة، اإنَّ قراءة دانت������ي و�شك�شبير من 

أ�شمى م������ا حققه التفكير  اأج������ل اأن تواكب ا

الحا�ش������ل، ومن اأج������ل اأن تب�ش������ر نف�شك 

ومجتمعك«.

وف������ي مطلع الق������رن الحال������ي تتراجع 

اإمكانات الدولة الوطنية اأمام التقدم المذهل 

للث������ورة الثالثة والت������ي ت�شتثمرها المراكز 

ورواأميركي������ة، ثم يتابع �شن������دوق النقد  االأ

الدولي اإ�شعاف الدولة الوطنية بطريقته، 

وقد نتج عن تراجع الدولة الوطنية انبثاق 

الوحدات االجتماعية ال�شابقة على الدولة 

)طائفة، مذهب، عرق...(، ولعلنا ن�شتذكر 

المرحلتين: التات�شيرية -الريجانية عندما 

و�شعتا هدفاً اإ�شتراتيجياً هو »الق�شاء على 

ال�شيوعية« بو�شاطة »تديين العالم« وانبثاق 

�شالمية«، مما  ما ُعرف ب������� »ال�شح������وة االإ

�شولية«  اأطلق على االتجاهات الدينية »االأ

 
ً
�شالمية معطى اإذ ترى في الت�ش������ورات االإ

مقد�شاً مطلق������اً، وتاأ�شي�شاً على هذا ن�شهد 

فراد اإلى اآداب  انتماًء غير نقدي من قبل االأ

اأممه������م فيطالهم الغلو عل������ى اأن المنتمى 

عراب في  اإلي������ه اأمثولة مطلقة، كظاهرة االإ
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العربية، وظاهرة المطوالت ال�شعرية، مما 

يجعل التمجيد الوطني – القومي للثقافة 
غير م�شروط...

وفي كتابه »هوي������ات قاتلة« يقول اأمين 

»اإنَّ عنا�شر هويتن������ا الموجودة  معل������وف: 

اأ�ش������اًل فين������ا عن������د والدتنا لي�ش������ت كثيرة 

ال�شفات الخارجية )الجن�س، اللون( وحتى 

ه������ذه العنا�شر لي�شْت كلُّها فطرية، فالبيئة 

االجتماعية ال تحدد الجن�س بالطبع لكنها 

)17(
تحدد معنى االنتماء«.

اإذن، الهوية لي�ش������ت فر�شاً جينياً، اإنما 

هي مكت�شبة، وفي كتابه »حديث النهايات« 

يرى د.علي حرب �شرورة اإخ�شاع خطاب 

الهوي������ة للنقد من اأجل التحرر من العوائق 

خف������اق، »يمكننا اأن  الت������ي توّلد العجز واالإ

�شول والثوابت عالقة متحركة  نُقيم مع االأ

وتحويلية تُتيح لنا اأن نتغير عما نحن عليه 

)18(
عبر اإنتاج الحقائق وخلق الوقائع«.

اإذن، الب������ّد م������ن اإعادة ابت������كار الهوية 

حداث والمجريات  وت�شكيله������ا في �شياق االأ

والفتوح������ات العلمية والتحوالت التاريخية 

»حو�شبة االقت�شاد، عقلنة ال�شيا�شة، كوننة 

الفك������ر، اأعلمة االقت�ش������اد« ولكن الم�شكلة 

في عجزنا عن اإعادة االبتكار.

ثمة نوعان من الهوية: الهويات الثقافية 

ال�شغرى،  الثقافي������ة  الهوي������ات  الكب������رى، 

فالكب������رى تنتظ������م جماعة ب�شري������ة كبيرة 

أقاليم... هن������د، �شين،  أع������راق، ا أدي������ان، ا )ا

������ا ال�شغرى فهي الت������ي تنتظم  مَّ
أ م�ش������ر« ا

جماعة ب�شرية على واحدة من تلك...

المثافقة تعريفًا: 

تفتر�س �شيغة »المفاعلة« في العربية 

أو الت�ش������ارك ف������ي الفاعلي������ة،  الت�ش������اوي ا

والتفاع������ل الثقافي بين جمي������ع الثقافات 

داب، على اختالف �شياقاتها التاريخية  واالآ

االجتماعي������ة، كم������ا يتاأ�ش�������س عل������ى هذا 

االختالف ف������ي ال�شمات الثقافية ومظاهر 

)19(
اإ�شهامها الفكري والجمالي«.

ومن هنا ال بدَّ من نفي ثنائية »ال�شابق« 

و»الالحق«، والعالقة الحاكمة للمثاقفة بين 

ال�شع������وب لي�شت عالقة ُم�شتع������ٍل وم�شتعلى 

عليه، اإنما هي عالقة التفاعل واالقترا�س 

والتداخل تحت عن������وان قابل للتعميم وهو 

نَّ جوه������ر المثاقفة ه������و المقارنة، ولعلنا 
أ ا

ن�شتح�ش������ر مقولة طه ح�شي������ن: »ال يُدر�س 

دب العرب������ي اإال مقارن������اً« وكان يعني بها  االأ

أنف�شهم ومن  ال يعرف الع������رب موقفهم من ا

خر« تحت  العالم اإال بمعرفته������م للعالم »االآ

أنثربولوجي م������وؤداه: اإن االحتكاك  �ش������رط ا

والتفاعل »قاطرتا التقدم« والتقدم اإن حدث 

كثر تقدماً  عب������ر مثير خارجي – يمثل������ه االأ
ف������ي لحظة تاريخية معين������ة- فاإنما يحدث 
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ا�شتجابة لداخل م�شتعد، والم�شتعد ال بدَّ اأن 

أراد »الخارج«  ي�شتقلب ما ي�شله... حتى اإذا ا

اال�شترداد لن يعود اإليه كما �شّدره...

م  ففي الموؤتمر المنعقد عام 1838م قدَّ

لينتون وهير�شكوفيت�س  العالمان: ريدفيلد 

تعريف������اً للمثاقف������ة م������وؤداه: »مجموعة من 

الظواه������ر الناتج������ة م������ن ات�ش������ال مبا�شر 

أف������راد ينتمون اإلى ثقافات  ومتوا�شل بين ا

مختلف������ة، يترت������ب على ذل������ك تغيرات في 

)20(
نماط الثقافية  لهذا وذاك«. االأ

ا مي�شيل دوكو�شتر فيرى في م�شطلح  مَّ
أ ا

المثاقف������ة »ناتجاً تفاعلي������اً بفعل �شكل من 

أ�شكال التوا�شل بي������ن الثقافات المختلفة  ا

أث������ر، تاأثي������ر، حوار، رف�������س، تمثل« مما  »تا

يوؤدي اإلى ظهور عنا�شر جديدة في طريقة 

أ�شاليب معالجة الق�شايا وتحليل  التفكير وا

)21(
�شكاالت«. االإ

وه������ذا يعن������ي اأن المح�شل������ة الثقافية 

ال يمك������ن اأن تع������ود كم������ا كان������ت قبل هذه 

العملي������ة- وهنا يُعط������ى »للمثاقفة« بعدها 

ال�شو�شيولوجي... كما ي������رى محمد برادة 

مع������اٍن  ذو  �شو�شيولوج������ي  م�شطل������ح  »اإن 

متداخلة وتقريبية، يُطلق ب�شفة عامة على 

درا�ش������ة التغير الثقافي الناتج عن �شكل ما 

اال�شتعمار، التج������ارة، الرحالت« ، التغيير 

أ�شا�س  اإذاً يُ�شيب –البّد- الطرفين... على ا
من التمظهرات التالية:

1- ال ب������ّد م������ن طرفي������ن متوا�شلين، 

2- التثاقف ق�ش������ري اأو طوعي، 3- جدلية 

عل������ى، 4- ال ب������ّد م������ن مرحلة  دن������ى واالأ االأ

انتقالية »تجار اليمن في ال�شرق«، 5- ال بّد 

خر  من االنفتاح، 6- ال بّد من التاأقلم مع االآ

أو التوا�شل. أو االندماج ا ا

هنا تكم������ن الخطورة التي ت������وؤدي اإلى 

ازدواجية ف������ي ال�شخ�شية، اإذ تبقى حائرة 

بي������ن ن������وازع  الهوي������ة ال�شابق������ة وبواعث 

الجديدة، وقد يحدث الرف�س للطرفين من 

أو توجه اإلى اتجاه ثالث،  دون تبني البديل، ا

»م�شر، اإ�شالمية �شيوعية، عروبية«.

������ا محمد مفتاح في كتاب������ه »م�شكاة  مَّ
أ ا

ن�شاني دوراً  المفاهيم« فيرى اأن للخيال االإ

من خالل طبيعته وتغيره، محاوالً اإثبات اأن 

هناك ثوابت م�شتركة بين هذه الثقافة وتلك 

الهيلينية(، في نظرتها  )العربية، العبرية، 

)22(
اإلى طبيعة الخيال ومرتبته ووظيفته.

نجليزي فيرى في التثاقف:  ا المورد االإ مَّ
أ ا

»تبادالً ثقافياً بين �شعوب مختلفة، بما في 

ذلك التعديالت الطارئة على ثقافة بدائية 

أكثر تقدماً«. نتيجة الحتكاكها بمجتمع ا

ومن قبيل التثاقف الموؤ�ش�شاتي تثاقف 

البورجوازيات ال�شغيرة في م�شر واأوروبا، 

ال������ذي نتج عن������ه االتج������اه الرومان�شي في 

وروبية بداأت  م�شر، والعالقة الم�شرية االأ
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مع رحلة الطهط������اوي اإلى فرن�شا 1826م، 

لك������ن الطهط������اوي و�شوقي وعل������ي مبارك 

دب الكال�شيكي  ل������م يتثاقف������وا اإال م������ع االأ

»المدر�ش������ة الجديدة« والمنتمية اأ�شاًل اإلى 

القرنين ال�شاد�س ع�شر وال�شابع ع�شر، وهما 

قرنا النه�شة، وقد حمل الرواد الم�شريون 

وروبية اإلى م�شر، ولم  الذهنية االتباعية االأ

دباء الفرن�شيين الرومان�شيين  يتفاعلوا مع االأ

ك� »مو�شيي������ه« و»�شيل������ي« و»المارتين« اإنما 

ع������ادوا متاأثرين ب������� »را�شي������ن« و»كورناي« 

فالرومان�شية تراف������ق ظهورها مع مدر�شة 

الدي������وان 1920م وترافق الديوان مع ثورة 

1919م، وهذا ي�شير اإلى اأن الرومان�شية ال 

أو �شبه  يمك������ن اأن تن�شاأ في مجتمع تقليدي ا

اإقطاعي تقوم عالقة الفرد فيه –كما يرى 
أ�شا�س »الوحدة البدائية بين  هيجل- على ا

)23(
الفرد والجماعة«.

أم������ام اإ�شكالي������ة ا�شتيف������اء  اإذن، نح������ن ا

دب  »الحاج������ات الثقافية« هن������ا يدخل االأ

مج������االً تاريخي������اً، وه������و اأعم������اق الوجود 

مة،  لالأ والروح������ي  والنف�شي  االجتماع������ي 

يدخل بق������در اإمكاناته النقدية، مما يجعله 

قادراً على طرح »�شوؤال اللحظة التاريخية« 

المف�شح عن اللحظة االجتماعية.

فالرومان�شية الم�شري������ة –بعد التلقي 
دبي الم�شري- لم تع������د خارجية، اإنما  االأ

تم�شرن������ت، واإن الطبق������ة الو�شط������ى التي 

راف������ق انبعاثها انبع������اث الرومان�شية دليل 

عل������ى اأن م�ش������ارات التط������ور الب�ش������ري ال 

حادية وال الحدود المغلقة، واأن  تع������رف االأ

تم�ش������رن الرومان�شي������ة كان عل������ى م�شتوى 

البنية والوظائف، وهن������ا يمكننا اال�شتنتاج 

ب������اأن االرتباط بي������ن الواق������ع االجتماعي 

التاريخ������ي والت�شكيلية الفنية هو الم�شوؤول 

دبية وازدهارها هنا  ن������واع االأ عن ظهور االأ

اأو هناك، كف������ن المقامة عند العرب، وفن 

�شع������ر الهايكو عند الياب������ان وم�شرح »النو« 

عند الهنود...

ميركي بيترجران ما  وعند الكات������ب االأ

يقوله حيال الو�شعي������ة الثقافية في م�شر 

اإبان القرن الثامن ع�شر من دون االرتباط 

نه يقول: اإنَّ نه�شة 
وروبية، وكاأ بالتجربة االأ

م�شر لم تكن بفع������ل ال�شدمة النابليونية، 

مفتر�ش������اً اأن لكل بلد طرائقه في الو�شول 

اإلى الحداث������ة، ويقدم �شاه������داً هو ال�شيخ 

ح�ش������ن العطار الذي ي������رى فيه بنية عقلية 

نوار الفرن�شية، عندما  متجاوزة لرجاالت االأ

ف�ش������ل بين م������ا هو ديني وما ه������و دنيوي، 

أياً في الم�شّنف������ات العربية ال  أب������دى را ثم ا

يخل������و من التهوي������ل، وه������و اأن معجم »تاج 

العرو�������س« اأهم تنظيماً من دائرة المعارف 

الفرن�شية... ثم يخل�������س اإلى االعتقاد اأن 

»نه�ش������ة الغرب تت�شمن ف������ي الوقت ذاته 

)24(
خر«. ا�شمحالل االآ
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ومم������ا تو�شل اإليه »ج������ران« اأن ظاهرة 

اال�شت�ش������راق اأهملْت درا�شة الحياة المادية 

والثقافية ف������ي العالم العرب������ي المعا�شرة 

ن الت�شكل االجتماعي  وروبية، الأ للنه�شة االأ

أ�شمالي الغربي كان يتطلب  االقت�شادي الرا

ت�شكاًل موازي������اً معتمداً على تقاليد محلية 

ط������راف... ثم ينفي  �ش������رف لدى بلدان االأ

المقولة الزائفة: ال طريق للتطور اإال طريق 

أ�شمالي. الغرب الرا

من المثاقفة اإلى الحاجة الثقافية:

ول  ثم������ة نوع������ان م������ن التحدي������ات: االأ

يكمن ف������ي البنيات االجتماعي������ة الطبقية 

أبنيتها  الحاكم������ة وتجلياته������ا ال�شيا�شي������ة وا

الثقافية الموروث منها والم�شتجد، الثاني 

التحديات الوجودي������ة الراهنة والمتخيلة، 

وتحك������م عملي������ة المثاقف������ة وه������ي ترتبط 

بالحاجة مع مجموعة م������ن الم�شترطات، 

أولها الوتائر الثقافية العالمية الراهنة، ثم  ا

البنيات االجتماعية ومعطياتها ال�شيا�شية، 

ث������م القوى الثقافية الفاعل������ة بما في ذلك 

االحتي������اج الثقاف������ي... وللمثاقفة نوعان: 

طوعية وق�شرية، فالطوعية وهي المتمثلة 

ال�شيا�شي  االجتماع������ي  الراه������ن  ب�ش������وؤال 

للجماع������ة الب�شري������ة وتتم عب������ر م�شتويات 

أوله������ا التمثل: »التذوي������ب« تذويب الوافد  ا

الثقافي ف������ي الن�شيج الوطني »المارك�شية« 

وهن������ا ال بدَّ من قراءة الداخ������ل واكت�شاف 

قوانينه »م�شروع ح�شين مروة« – »الرواية« 

في م�شر ث������م ال�شام... ، وال �شيما الرواية 

ر�������س« لل�شرقاوي، وهنا نرى  الواقعية »االأ

تمك������ن الكتَّاب الواقعيي������ن المنحدرين من 

البورجوازية ال�شغيرة من اأن يمثلوا �شمير 

اأمة في لحظة تاريخية فارقة...

والتج������اور  التعاي�������س  التكي������ف وه������و 

وبرا...  وروبية االأ و�شاهدهما المو�شيقى االأ

�ش������كال ال تتناق�س ب�شكل  البالي������ه، هذه االأ

ت������ام مع البنية الداخلي������ة وال تتوافق، اإنما 

أبناء ال�شعب منها كحالة  يتعاي�س ق�شم من ا

أ�شكال  ترف »وافد غير �شروري« وهو من ا

الت�شام������ح الثقافي »دعه يط������رح نف�شه«... 

وقد تت������م اال�شتجاب������ة ال�شعبي������ة من دون 

أو  تج������ّذر عميق كالفرن�شية ف������ي المغرب ا

ارتداء المالب�س على الطريقة الغربية في 

�شورية... مثاًل.

������ن والرف�س وه������و ما ينتج عن  التح�شّ

أ�ش�شه الفكرية والجمالية،  واقع مغاير في ا

أو  كالموق������ف م������ن التطبي������ع مع الع������دو، ا

أو الموقف من  أة عل������ى المقد�شات، ا كالجرا

باح������ي... تتم عبر اأفراد من دون  دب االإ االأ

تبنٍّ عام لها.

الق�شرية تقوم على فر�س اأنماط �شلوكية 

واأطر معرفي������ة ال ت�شتدعيه������ا احتياجات 

الجماع������ات الب�شرية في ظ������رف تاريخي 

أو »هيمنة« معززة  محدد، فتغ������دو »اإمالًء« ا
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أو االقت�شادية و�شاهدها  للهيمنة الع�شكرية ا

مقولة »اإمبراطور روماني« يفخر بانت�شاره 

آلهتنا«  »لقد هزمناه������م وجعلناهم يعبدون ا

– التح������ول اإلى دين المنت�شر كما حدث ل�� 
)م�شر، فار�س، ال�شام(.

وم������ن �شواهدها الطريف������ة اأحد رحالة 

ماج������الن »بيجافين������ا« اإذ تلتب�ش������ه ر�شولية 

الح�شارة المتفوقة »في ذلك اليوم فيقول: 

قمنا بتعمي������د )800( �شخ�������س« والتعميد 

لي�������س اإيماناً بقدر ما هو تح������ول اإلى دين 

المنت�شر، وكذلك »محاول������ة محو اللغات 

الوطني������ة« وه������ي اإح������دى اأدوات المثاقفة 

زاح������ة اإذ  ح������الل واالإ الق�شري������ة، كم������ا االإ

تتحكم القوى الخارجية في برامج التعليم 

و�شاهدها  والترجمة  والجوائ������ز  عالم  واالإ

م�ش������روع »محم������د ب������ن را�ش������د« م�ش������وؤول 

الترجم������ة، وهي التي تتحك������م ب� »الروائع« 

ثم تعزز التحكم بالجوائز، وتبدد االهتمام 

ن������اث،  المرك������زي كاالهتم������ام بخت������ان االإ

غل������ب موظف مع  والخط������اب هنا على االأ

الخطاب العولم������ي... ثم تاأتي عملية خلق 

�شئلة تنبع  أ »االأ الحاجات الثقافية على مبدا

من الخارج«، ث������م تعمم على نحو تنميطي 

باعتباره������ا ممثلة ل������روح الع�ش������ر، اإيالء 

لب�شة«  العنا�شر الهام�شية موقع المركز »االأ

»كرة القدم« »اال�شتهالك«. 

ميركية  وق������د فر�شت نظم التعلي������م االأ

نظام ال�شاعات المعتمد في الجامعات التي 

أ�شمالية،  تتعامل معها خارج المراك������ز الرا

وا�شترطت������ه نظاماً تعليمياً وحي������داً واجباً 

خ�س  لقبول الطالب في جامعاتها، وعلى االأ

في العلوم الدقيقة.
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مترجمة من �سورية. ❁

لغاز كمفهوم يف الثقافة ال�شعبية الأ

لمي�س �أحمد

❁

تعريف اللغز:

ؤ ف������ن ال�س�ؤ ف������ن ال�س�ؤال  �: )ه�: )ه� تعري������ف اللغ������ز لغ������ًة

�المحير والج�المحير والج�اب الالزم المحدد(.

م: الكالم المعمى �م: الكالم المعمى �م: الكالم المعمى  �واللغز من حيث المفه�واللغز من حيث المفه

ألغاز. وكل  أو الم�ستت������ر، وجمعه ا أو الخف������ي ا ا

ح يعتب������ر لغزاسح يعتب������ر لغزاسح يعتب������ر لغزاً،  سو غي������ر وا�سو غي������ر وا� أ كالم غام�������ض ا

ضخا�ضخا�ض بكلمات  خا�سخا�س س�س� ل������ذا عندما يتكلم اأح������د الأ

ألغاز، اأي  ل كالمه �ل كالمه �ل كالمه ا �لف������اظ غير معروفة نق�لف������اظ غير معروفة نق أ وا

لغاز التي  م، وهناك ف������رق بين ال�م، وهناك ف������رق بين ال�م، وهناك ف������رق بين الأ �غير مفه�غير مفه

أو التي تتكلم عن  ؤي على �س�ؤي على �س�ؤال محدد ا ي على �س��ي على �س�� �تحت�������تحت������

ع معين بطريقة م�ستترة، وبين الكالم س�ع معين بطريقة م�ستترة، وبين الكالم س�ع معين بطريقة م�ستترة، وبين الكالم  س��س�� ���� �م�م

ضالمتداول بين النا�ضالمتداول بين النا�ض.

لغز وفي »ل�سان الع������رب« البن منظور، اللغز وفي »ل�سان الع������رب« البن منظور، اّللغز 

ّلغز فيه: عّمى مراده لغز فيه: عمى مراده لغز فيه: عّمى مراده 
أ ألغز الكالم وا من لغز: ا

ز: غز: ْغز:  غظه������ره... واللغظه������ره... واللُ مره على خالف ما سمره على خالف ما سمره على خالف ما اأ س�س� واأ

لغزُلغزلغز ف������ي كالمه يلغزُلغزُلغز ف������ي كالمه يُلغزلغز ف������ي كالمه يلغزلغز ف������ي كالمه يُلغُز أ َال������كالم الملَب�س، وقد ال������كالم الملب�س، وقد ال������كالم الملَب�س، وقد ا

لغاز:  س�س�س ليخفي، واالأ ّى فيه وعّر�ى فيه وعر�ى فيه وعّر ّذا وّرى فيه وعرذا ورى فيه وعرذا وّر اإ اإلغازاً

كل على �سالكها.سكل على �سالكها.سكل على �سالكها. س�س� �طرق تلتوي وت�طرق تلتوي وتُ

كل سكل سكل اأدبي  سنه �سنه � اعرف اللّغز باعرف اللّغز باأ عرف اللّغز ب: يعرف اللّغز ب: يعرف اللّغز بُعرف اللّغز بُ طالحاسطالحاسطالحاً سوا�سوا�

زل،  عوب منذ اسعوب منذ اسعوب منذ االأ سعبي، عرفت������ه مختلف ال�سعبي، عرفت������ه مختلف ال� عبي، عرفت������ه مختلف ال�سعبي، عرفت������ه مختلف ال�س س�س�

�سط������ورة والحكاية الخرافية،  كما عرفت االأ

ساواللغز في جوهره هو ا�ستعارة ن�ساواللغز في جوهره هو ا�ستعارة ن�ساأت نتيجة 

التق������دم العقلي ف������ي اإدراك الترابط واأوجه 
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ال��ال��الف من خالل المقارنة، كما  ������ �ال�شبه واالخت����ال�شبه واالخت���

ر الفكاهة شر الفكاهة شر الفكاهة  ش عن ذلك عن�ش عن ذلك عن� الشالشاًل شيحتوي اللّغز ف�شيحتوي اللّغز ف�

ار المفاجار المفاجاأة. ر المفاجشر المفاجش شالناتجة عن احتواء اللّغز لعن�شالناتجة عن احتواء اللّغز لعن�

ّواللغز كم������ا حّدواللغز كم������ا حّدده جيم�������س فرايزر في 

شوه: »�شوه: »�شوؤال  ه: »�نه: »�ّن أ ن الذهبي« عل������ى شن الذهبي« عل������ى شن الذهبي« عل������ى ا شكتاب������ه »الغ�شكتاب������ه »الغ�

نوع في قالب مجازي«.شنوع في قالب مجازي«.شنوع في قالب مجازي«. شكاء م�شكاء م� الختبار الّذ

ل المادة شل المادة شل المادة  ش�ش� الل هذه النظ������رة الل هذه النظ������رة الأ ال��ال��ال ������ �ومن خ����ومن خ���

ا با باأّن للغز تعاريف  ستخل�ستخل�س تخل�شتخل�ش شالثالثية )ل.غ.ز( ن�شالثالثية )ل.غ.ز( ن�

أّن جلّها ت�شترك  ع������ّدة ومفاهيم متنوعة، اإال ا

مت������ه االلتبا�س شمت������ه االلتبا�س شمت������ه االلتبا�س  ش، �ش، � ف������ي كونها خطاب������اً لغوياً

خف������اء وااللتواء ف������ي بنيته  سوالغمو�������سوالغمو�������س واالإ

طلح اللغز شطلح اللغز شطلح اللغز  شطلق عليه م�شطلق عليه م� اللغوية. واأي �شيء اأ

ح الداللة.شح الداللة.شح الداللة. ش وغير وا�ش وغير وا� سنه غام�سنه غام�س يعني اأ

لغاز في الثقافة ال�شعبية: االأ

أنواع  لغ������از ال�شعبية نوع������اً من ا تعتبر االأ

الثقافة ال�شعبية القديمة، بل يعتبرها الكثير 

ي������ن ترمومتر ثقاف������ة ال�شعوب، شي������ن ترمومتر ثقاف������ة ال�شعوب، شي������ن ترمومتر ثقاف������ة ال�شعوب،  شم������ن الدار�شم������ن الدار�

توى ما شتوى ما شتوى ما  شذ م������ن خالله������ا نتع������رف عل������ى م�شذ م������ن خالله������ا نتع������رف عل������ى م� اإ

لغاز  آدابهم، فاالأ لت شلت شلت اإليه ثقاف������ة العوام وا شو�شو�

وعات شوعات شوعات  شتحتوي على معلومات متنوعة، ومو�شتحتوي على معلومات متنوعة، ومو�

مختلفة، اإلى جان������ب تركيزها على التفكير 

اوالتاوالتاأمل والمقدرة على التمييز بين الكلمات 

������ة في ش������ة في ش������ة في  ش������ة، والح������روف المتعار�ش������ة، والح������روف المتعار� ������ة، والح������روف المتعار�ش������ة، والح������روف المتعار�ش شالمتناق�شالمتناق�

أو اللغ������ز الواح������د. وق������د عرفت  الجمل������ة ا

أدبياتها  ال��ال��الل ا ������ �لغاز من خ����لغاز من خ��� ال�شعوب فن������ون االأ

لغاز  اليب حياته������ا التقليدية، ل������ذا فاشاليب حياته������ا التقليدية، ل������ذا فاشاليب حياته������ا التقليدية، ل������ذا فاالأ ش�ش� أ وا

أ�شئلة فهي تتناول موا�شيع  من حيث كونه������ا ا

مختلف������ة يحيطها الغمو�������س، وفي كثير من 

ل�شن ويحفظها النا�س  حيان تتداول على االأ االأ

مثال والحكايات  أو االأ كما تحفظ الق�شائد ا

والق�ش�س ال�شعبية.

لغ������از عل������ى م�شت������وى الثقافة  وت������دل االأ

ال�شعبية ومدى تنوع مو�شوعاتها، لذا هناك 

ألغاز  ن�ش������ان وطعامه ومالب�ش������ه، وا ألغ������از االإ ا

ألغاز النباتات  الحيوانات والكائنات الحية، وا

ألغ������از في الكون  �شج������ار والمنتجات، وا واالأ

والفل������ك وفي ت�شوير المجرات الكونية مثل 

ألغاز الظواهر  ال�شم�س والقمر والنج������وم، وا

الكوني������ة كاللي������ل والنه������ار والب������رق والرعد 

ر�س وما تحتويه  والرياح والمطر، وف������ي االأ

ألغاز في فنون القول  مثل الجبال والبحر، وا

لفاظ. واالأ

لغاز فنجد لكل  وقد تنوعت مو�شوعات االأ

مو�شوع رئي�شي م�شتق������ات وحقوالً وفروعاً، 

أنها تعتمد على  لغاز ال�شعبي������ة ا وم������ا يميز االأ

خفاء، اإ�شافة  الرمز والتحوي������ر والتورية واالإ

اإل������ى احتوائها على فنون اللغ������ة والمعرفة، 

لغ������از تبعاً لمو�شوعاتها المختلفة،  وتتنوع االأ

لغاز كفن اأدبي تعطينا �شوراً  لذا فدرا�شة االأ

دب ال�شعبي من  وا�شحة عما و�ش������ل اإليه االأ

تطور وازدهار.
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 اللغز ال�سعبي العربي:

لغ������از ومار�شوه في   عرف العرب فن االأ

ظهار القدرات الخا�شة  وق������ات الإ مختلف االأ

جابة  وللتناف�س فيم������ا بينهم والتباري في االإ

عن طري������ق اإظهار المه������ارة العقلية ونوعية 

الثقافة التي تتوافر لديهم.

لغ������از ف������ي مختلف  وق������د انت�ش������رت االأ

المجتمعات المحلية الداخلية، وقد ن�شتطيع 

ألغاز  لغاز عن������د الح�شر وا اأن نميز بي������ن االأ

ألغاز �شكان الجبال  ألغاز المزارعين وا البدو وا

والمرتفعات.

وهذا التن������وع في البيئ������ات �شاعد على 

نماط  لغ������از ووفرتها لدى مختلف االأ تنوع االأ

ال�شكانية اإ�شافة اإل������ى تميزها بطابع البيئة 

ألفاظ  واللهجة الدارجة وما تحتوي عليه من ا

ومعان و�شور بيانية معبرة عن هذه البيئات 

لغاز منذ  وخ�شو�شيته������ا، وق������د عرف������ت االأ

قدي������م الزمان، ووجدت مدونة في الق�شائد 

القديمة وفي م�شاجالت ال�شعراء القدامى، 

كما حفظت ونق�شت في المنحوتات واللقى 

ثري������ة والكتاب������ات القديم������ة التي تحمل  االأ

ألغ������ازاً عن الحياة والك������ون والماء  بع�شه������ا ا

لغاز في  والمطر والجنة والن������ار، ووردت االأ

قوام الذين  ذكار كتلك التي تتحدث عن االأ االأ

عا�ش������وا في ع�شور ما قب������ل التاريخ، ومنها 

لغ������از التي ت�شير اإل������ى الطوفان وان�شقاق 
االأ

حمر عندما �ش������رب مو�شى عليه  البح������ر االأ

ال�ش������الم البحر بع�ش������اه، وق������د وردت هذه 

الق�ش�س في القراآن الكريم من خالل ق�شة 

ح������داث التي �شاحبتها، ووظفت  فرعون واالأ

حداث التاريخية  ب�شكل جيد في تف�شي������ر االأ

الت������ي و�شلنا خبرها اإما ع������ن طريق الكتب 

ذكار  أو التي وردت متواترة في االأ ال�شماوية ا

حاديث. خبار وال�شنن واالأ واالأ

وحمل اللغ������ز ال�شعبي في بع�س البلدان 

العربي������ة ت�شمي������ات كثيرة ومختلف������ة، ففي 

الخليج العربي والجزيرة العربية يطلق عليه 

أم������ا في ال�شعودية  ت�شمي������ة )غبايا وفوازير( ا

فيُع������رف با�ش������م )حجاي������ا(، وف������ي الجزائر 

حجية( بينما في العراق ي�شمى )حزورات  )االأ

وحزازير( والفراتيون ي�شمونه)حزورة( وهي 

لفظة �شائعة في كل من لبنان و�شورية. وبدو 

الفرات ي�شمون الح������زورة )َخباَوة( من خباأ، 

أو ِغطاوة  وبع�شه������م )ِحجاوة( بك�ش������ر الحاء ا

ردن يحمل  من التغطية والتعمية، اأما في االأ

اللغز ا�شم )مّعامي������ة( من العمى وفي م�شر 

يُ�شمى بالفزورة. وخال�شة الكالم عن اللغز 

أنه بغ�������س النظر عن  ال�شعب������ي العربي هو ا

الت�شمي������ات التي تختلف ف������ي طرفي الوطن 

العرب������ي في  محيط������ه اإلى خليج������ه اإال اأن 

القوال������ب والبُنى والوظائ������ف والمقا�شد بل 

حت������ى الّروافد والتاأثي������رات ال تختلف كثيراً 

عن بع�شها البع�س.
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اللغز ال�سعبي العالمي:

لغاز حكراً على �شعب اأو مجتمع  لي�شت االأ

دون اآخر، فهي ذات ملم������ح عالمي، ُعرفت 

لغاز  أ�شهر واأقدم االأ منذ القدم ولعل من بين ا

العالمية التي احتلت ال�شدارة في الكثير من 

الكتب والتي كان������ت ذات �شدى كبير، نذكر 

غريقية  �شاطير االإ لغز اأوديب الذي نطقت االأ

ب������ه وورد وبنوع من التف�شيل في الم�شرحية 

اليونانية )اأوديب ملكاً( ل�شوفوكلي�س.

أّنه  فقد اقترن ا�ش������م اأوديب باللغز، ذلك ا

أبوه عنه لعلمه ب������اأّن ابنه �شيقتله  أبعده ا لم������ا ا

عندم������ا يكبر، ويتزوج اأمه، ق������ّرر الفرار اإلى 

مدينة طيبة، والتي وجدها قد ابتليت بوح�س 

خير الذي  فظيع هو )Le Sphinx( وهذا االأ
خر حيوان )له راأ�س  ن�شف������ه اأدمي ون�شفه االآ

أ�شد( ظّل يطرح على اأهل طيبة  أة وج�شد ا امرا

لغزاً محيراً وهو: ما الكائن الذي يم�شي في 

أربعة اأرجل، وفي الظهيرة على  ال�شباح على ا

رجلين وفي الم�شاء عل������ى ثالثة اأرجل؟ وقد 

تعّر�������س للموت كل من ف�ش������ل في اإيجاد حل 

أبواب المدينة  اللغز، اإال اأوديب فبعد و�شوله ا

ن�شان في اأطوار عمره  حل اللغز بقوله: اإنه االإ

المختلفة، طف������اًل يحبو، �شاب������اً يم�شي على 

رجليه االثنتين و�شيخ������اً في يده ع�شا يتكئ 

عليها وهكذا قتل الوح�س )Sphinx( نف�شه 
وتمكن بذل������ك اأوديب من اإنقاذ اأهل المدينة 

واأ�شبح بعدها ملكاً على اأهل طيبة.

ونذك������ر لغز النبي �شليم������ان الذي ا�شتهر 

لغاز  بذكائ������ه وفطنت������ه وحنكته في ح������ل االأ

ألقتها عليه الملك������ة بلقي�س ملكة �شباأ  الت������ي ا

أّن �شبعة وجدوا مخرجاً،  أ�شهرها ما معنى ا وا

وت�شعًة وجدوا مدخاًل، واثنين ان�شاب منهما 

مجرى، وواحداً �شرب من المجرى، فاأجابها 

أم������ا ال�شبعة فهي  النب������ي �شليمان على التو: ا

أّما الت�شعة فهي ت�شعة  أيام الحي�س، وا �شبعة ا

�شه������ور الحمل، واأما االثن������ان فهما الثديان، 

واأما الواحد فهو الطفل.

لغاز ال�شعبية: وظائف االأ

فراد  ي������وؤدي اللغز ال�شعبي في حي������اة االأ

وظائف نف�شية، اجتماعية وتاريخية وثقافية 

عّدة ويهدف اإلى الت�شلي������ة البريئة والثقافة 

ال�شعبية والتربية العلمية ويمكن القول ب�شفة 

أ�شا�شيتين هما: عامة اإن للغز وظيفتين ا

1- وظيفة الت�شلية والترفيه: حيث تلتقي 

لغاز والبحث  مجموعة من النا�������س لطرح االأ

جابات بحيث يجدون في الممار�شات  عن االإ

التلغيزي������ة خير و�شيلة للترفي������ه ودفع الملل 

عن بع�شه������م البع�س، وقد ت�شتغرق ممار�شة 

لغاز �شاع������ات كثيرة وجل�ش������ات و�شهرات  االأ

طويلة.

2- وظيف������ة اختب������ار ال������ذكاء: وتعتب������ر 

خير  �شا�س الثانية للغز، فهذا االأ الوظيفة االأ

و�شيل������ة لتنمية الق������درات الفكرية والذهنية 

لغ������از م������ن التفكير  ن�ش������ان اإذ تمّكن������ه االأ لالإ
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دراك والتخي������ل. فت�شاع������د بذل������ك على  واالإ

اكت�شاب ال�شخ�شي������ة المتزنة ذات القدرات 

مكانات الكبيرة في البحث واالكت�شاف. واالإ

خرى: �شكال ال�شعبية االأ عالقة اللغز باالأ

يرتب������ط اللغ������ز ال�شعبي ارتباط������اً وثيقاً 

�شاطير –  باأ�ش������كال تعبيرية ع������دة مث������ل االأ
الحكايات والق�ش�س ال�شعبية وغيرها، هذا 

نات  ن اللغز كثيراً ما يدخل كمكوِّن من مكوِّ
الأ

خيرة  �شكال، بل ولقد تاأ�ش�شت هذه االأ هذه االأ

علي������ه وتن�شجم معه في مختل������ف اأحداثها، 

�شكال مجتمعة كاًل متجان�شاً  لت�شكل هذه االأ

�شالة والتراث. ومنوعاً، غنياً باالأ

�سطورة: عالقة اللغز بالطق�ص والأ

أو  الطق�س قبل كل �شيء هو �شلوك فردي ا

جماعي ي�شم������ن ا�شتمرارية ما�س ما، مهما 

تكن طبيعت������ه من خالل التك������رار وعبر كل 

زمان وجيل وه������و يمثل �شلوكاً فعلياً مرتبطاً 

بمعتقد من المعتقدات.

�شط������ورة تعاري������ف ومفاهيم كثيرة  لالأ

دبي الذي يعود  أنها: ذلك الن������وع االأ منه������ا ا

أزمن������ة �شحيقة ف������ي التاريخ الب�شري  اإلى ا

العريق، والذي ُعرف قب������ل ظهور الكتابة 

بزمن طويل.

�شطورة  وعالق������ة اللغ������ز بالطق�������س واالأ

عالقة وطيدة ال�شلة بهما فاللغز لعب دوراً 

كبيراً في حي������اة البدائيين ال يقل عن الدور 

الذي لعبه الطق�س.

ويذكر اأن »جيم�س فراي������زر« تطرق اإلى 

هذه العالق������ة في كتابه المعن������ون »الغ�شن 

أّن������ه كان من عادة  الذهب������ي« فقد اأورد فيه ا

قبيلة )البانتو( في اأفريقيا اأن ترق�س الن�شاء 

مطار وهّن  عاريات في احتفاالت �شقوط االأ

مطار، فاإذا اقترب  أيتها االأ يغنين: ا�شقط������ي ا

�شخ�������س من المكان �َشربنَ������ه وطرحن عليه 

لغاز لحلها. االأ

أف������راد بع�س قبائل  وي�شي������ف قائاًل اإن ا

الهند ال�شينية يجتمعون قبل مو�شم ح�شاد 

لغاز ومحاول������ة حلها. وعند  رز لط������رح االأ االأ

أرزنا ينمو  ح������ّل اللغز ي�شي������ح الجمي������ع »دع ا

لغاز  ف������ي الجبال وال�شهول« ويمن������ع طرح االأ

للحل في الفت������رة الممتدة بين انتهاء مو�شم 

الح�ش������اد وميعاد الزرع التالي. ويكون اللغز 

بمثاب������ة تعويذة يعوذ من ورائه������ا الخير في 

اعتقاد البدائيين.

وبهذا ندرك مدى اأهمية اللغز في حياة 

البدائيي������ن على وجه الخ�شو�س، كما ندرك 

أي�ش������اّ اأن العالق������ة التي جمع������ت بين هذه  ا

�شطورة  نواع ال�شعبية، اأي بي������ن اللّغز واالأ االأ

بطقو�شهما هي عالق������ة وثيقة ومتينة، على 

الرغم مما قد نجده من اختالف بين هذين 

ال�شكلي������ن في الخ�شو�شي������ات )فاللغز يمثل 

�شطورة فهي  �ش������وؤاالً ي�شتدعي جواباً بينما االأ
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جواب يحتوي �شوؤاالً �شابقاً( وهذا االختالف 

لم يمنع من التحام هذين الجن�شين وارتباط 

خ������ر ارتباط������اً كبيراً  كل واح������د منهم������ا باالآ

دب  لي�شكال في النهاية كاًل متكاماًل نعت باالأ

آة تعك�س مجاالت  ال�شعب������ي، ال������ذي هو م������را

أ�شمى معانيها. الحياة ال�شعبية باأو�شع وا

ال�سعبيـــة  بالحكايـــة  اللغـــز  عالقـــة 

والخرافية:

الحكاية ال�شعبية كثيراً ما ترد مت�شمنة 

لغاز �شعبية، بحيث تندمج هذه  في ثناياها الأ

خيرة مع اأحداث الحكاية وتن�شجم معها،  االأ

فق������د كان اللغز في البع�������س من الحكايات 

ي������روى بو�شفه �شوؤاالً محّي������راً يتطلب اإجابة 

خر عبارة عن  �شائب������ة وكان في بع�شه������ا االآ

م�شاألة محّي������رة ت�شتدعي تف�شي������راً وتعلياًل. 

كما يج�شد ذلك لغز )الحجرة المحّرمة في 

حكاية �شاحب اللحية الزرقاء(، فقد ا�شتُهر 

أنه يقتل كل  عن رجل �شاحب لحي������ة زرقاء ا

أة يتزوج به������ا، وظل النا�س عاجزين عن  امرا

فهم اللغ������ز الذي يكتنف حي������اة الرجل، مع 

أنه لم يكن ف������ي ا�شتطاعة اأهل البلد  العل������م ا

اأن يمنع������وه من الزواج ببناته������م، اإذ اإنه كان 

�شاح������ب نفوذ و�شلطة وا�شتط������اع الرجل اأن 

أ�شباب  أة ك�شابقاتها ووفر لها كل ا يت������زوج امرا

الراحة والهن������اء، و�شلّم لها في الوقت نف�شه 

مفتاح ُحجرة واحدة في البيت الذي ت�شكنه 

وطلب منها اأال تفتحها، ثم �شافر الرجل في 

أنها  مهم������ة، وفي هذا الوقت اأدركت الّزوجة ا

ق������د و�شعت يدها على لغز الرجل و�شاورتها 

نف�شه������ا اأن ت�شل اإلى اإيج������اد حل لهذا اللغز 

أثناء غياب زوجها ففتحت الحجرة وفوجئت  ا

بظ������الم م������روع لم يمكنه������ا من روؤي������ة �شيء 

وذع������رت واأغلقت الحجرة عل������ى الفور واإذ 

ر�س فلّما  بالمفتاح ي�شقط من لهفتها على االأ

تناولته اأب�شرت عليه بقعة دم، لم تتمكن من 

اإزالتها على الرغم من ا�شتخدامها للو�شائل 

كاف������ة وهنا انتابها الذعر ال�شديد حتى رجع 

زوجه������ا واكت�شف جرمها، فلم يكن م�شيرها 

�شوى م�شير الالئي �شبق اأن تزوج بهن ثم 

قتله������ن وهنا ندرك اأن لغز هذه الحجرة 

ال يعرفه �شوى �شاحبه. 

اإلى جان������ب ما �شبق ذكره نجد اأن هناك 

حكاي������ات خرافي������ة و�شعبية اتخ������ذت �شكل 

اللغز وقد �شمي������ت هذه الحكايات بحكايات 

لغاز. االأ

لغ������از ع������ادًة ما ت�شاح������ب حكايات   فاالأ

�شفار والمخاطر وكثيراً  الحب والع�ش������ق واالأ

ب مثاًل على ابن������ه البالغ لغزاً  ما يط������رح االأ

يكافئ������ه بال������ّزواج اإذا حلّ������ه، كاأن يطلب منه 

الزواج من فتاة »عر�شها مثل طولها« اأي اإنها 

ت�شون العر�س وال�ش������رف وقد ي�شتغرق حل 

اللغز �شنوات طويلة وتحّمل �شعاب كثيرة.
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عالقة اللغز بالّرمز:

اإّن الرم������ز مي������زة تو�شم به������ا الكثير من 

لغاز  �شاطير واالأ داب والفنون، كاالأ العلوم واالآ

وغيرها. واإذا ما حاولنا مثاًل �شبط العالقة 

خير غني  بين الرمز واللغز، نجد باأن هذا االأ

كل الغنى بالّرم������وز ذات الّدالالت والمعاني 

الخفية الت������ي ال يك�شفها اإال الذكي المحنك 

بعد البحث واإعمال الفكر.

لغاز باعتبارها اإح������دى هذه الفنون 
واالأ

أبرز و�شيل������ة من و�شائل التعبي������ر ال�شعبي،  وا

ف������اإن لغتها هي »لغة خا�شة تنتمي اإلى دائرة 

�شرار  مغلقة«  لكونها غنية بالرمز وكلمات االأ

الخفية، حيث يتم و�شع �شبكة من الّرموز من 

قب������ل طارح اللغز، يتماهى بها في الجماعة، 

ويقوم الط������رف المتلقي لن�������س اللغز بفك 

�شبكة ه������ذه الّرموز، ويك�ش������ف عن المعاني 

�شرار لينطق بالحل. والّدالالت واالأ

في������رى العالم بورزي������غ Porzig الذي 
لمانية اأن ال�شم�س والقمر  لغاز االأ در�������س االأ

وال�شنة والرجل يرمز لها في اّللغز بالعجلة 

أو المركب������ة، كما اأن الحقائ������ق المت�شابهة  ا

أما  خوة، ا ي������ام وال�شهور يرمز له������ا باالإ كاالأ

الظواهر المتواجدة ف������ي الهواء كاللّمعان 

له������ا بالطي������ور، والنهار  وال�ش������وء فيرمز 

وال�شحاب والفجر يرم������ز لها بالبقرة، في 

�شفل يرمز له دائم������اً بالِرجل  حي������ن اأن االأ

على بالراأ�س، وغيرها من الرموز التي  واالأ

ت�شتنبط من �شياق ال������كالم الم�شّكل لن�س 

اللّغز.

فعالقة اللغ������ز بالّرمز هي عالقة الجزء 

بال������كل، اإذ اإّن ج������زءاً من ن�������س اللّغز يوحي 

اإل������ى حل اللّغز ككل. وه������ذا من خالل اللغة 

الرمزي������ة التي يو�شم بها �ش������كل اللّغز والتي 

توحي بمعان عّدة.

فاللّغ������ز اإذاً لغة رمزية معّب������رة، تتج�شد 

فيه������ا جمل������ة م������ن المعطي������ات المتناق�شة 

�شارات الّدالة،  والمتعار�شة التي تفي�س باالإ

ذات المعان������ي المركزة والحاملة في طياتها 

لر�شائل مختلفة.

لغاز: اأنواع الأ

ألغاز نثرية،  لغاز على نوعين ا ت�شن������ف االأ

واأخرى �شعرية:

لغ���از النثري���ة: عادًة م������ا  يتداولها  - الأ

النا�س وال يعرف قائلها، وتاأتي في �شكل جمل 

أو  عادية اأو جمل م�شجوعة مطرزة الفوا�شل ا

ذات جنا�س، وهي ال تقل عن 3-4 كلمات وال 

لغاز  تزيد عن 18 -20 كلمة وم������ن اأمثلة االأ

النثرية العادية:

ل������ه  ولي�������س  متكل������م  كل  بع������د  يتكل������م 

فم.........)ال�شدى(

لغاز الم�شجوع������ة وذات الجنا�س  أم������ا االأ ا

نذكر منها:

يذوب كالحدي������د، ي�شبه الجليد، ويقرب 

البعيد )الزجاج(.
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لغ���از ال�صعري���ة: وردت ف������ي دواوين  - الأ

وق�شائد ال�شعراء وه������ي التي تعتمد بحوراً 

يقاع وهي بين البيت حتى  ر�شيقة الوزن واالإ

كثر من  كثر وال وجود الأ أبيات على االأ ثالث������ة ا

ذلك اإال نادراً ومن اأمثلتها:

وذي اأوجه لكنه غير بائح

ب�سٍر وذو الوجهين لل�سر يظهر

�سرار اأ�سرار وجهه تناجيك بالأ

فت�سمعها بالعين ما دمت تب�سر

الجواب: )الكتاب(.

أبيات من   واإذا ورد اللغ������ز في عر�������س ا

ق�شي������دة فيلزم اللغز ما يل������زم الق�شيدة من 

�شروط وكذلك على من حل اللغز واأورد الحل 

ب�شعر اأن يلتزم بمنهج اللغز من وزن وقافية. 

لغاز ترد �شعراً حتى  اإذن، هذا النوع م������ن االأ

ذن �شماعها. ي�شهل حفظها وت�شت�شيغ االأ

لغاز تعتمد  أنواع اأخرى م������ن االأ وهن������اك ا

أو الكائنات  أو الجم������اد ا رقام ا مثاًل عل������ى االأ

الحية وغير ذلك.

لغاز هو ذلك اللغز الذي لي�س  واأح�شن االأ

له اإال حل واح������د، ووجود اأكثر من حل للغز 

مانة اأن اأي �شخ�س  يقل������ل من قيمته، ومن االأ

ي������ورد حاًل مف�شراً للغز ولو لم يكن الحل هو 

ما فكر ب������ه �شاحب اللغز عند تركيبه فعليه 

أو يو�شح ذلك. اأن يجيز الحل ا

أنها ممعنة في  لغ������از ا ومن خ�شائ�س االأ

الغمو�س والتناق�س والب�شاطة في اآن واحد، 

وينطبق عليها هذا التعبير »ال�شهل الممتنع« 

ألفاظها،  فهي �شهلة وب�شيطة ف������ي معانيها وا

�شي������اء وتناوله������ا  وحتم������اً ف������ي و�شفه������ا لالأ

للمو�شوعات المختلفة، اأما �شعوبتها فتكمن 

ألفاظها ومعانيها. في غمو�شها وتناق�س ا

واللف������ظ ف������ي اللغز قد يف�ش������ر بطريقة 

مغاي������رة بحيث ال يدل ذلك على معناه الذي 

يظهر فيه من اأول وهلة، في�شكل على ال�شامع، 

هنا يكم������ن الغمو�س، اإ�شاف������ة اإلى تميزها 

بهام والغمو�س، ومن خ�شائ�س  بالتناق�س واالإ

أنها تتك������ون من كلمات  لغ������از ا وممي������زات االأ

ومع������ان متناق�ش������ة اأو مركب������ة باأ�شلوب يثير 

لغاز �شفة اال�شتفزاز  الده�شة، وقد تحمل االأ

والتناق�س والو�شوح في اآن واحد.

لغاز ال�شعبية  أنواع االأ وبنظرة ب�شيطة في ا

أربعة روافد  ومفهومه������ا ن�شتطيع اأن نح������دد ا

لغاز  لغ������از، فاالأ رئي�شية ظه������رت خاللها االأ

لي�شت مج������رد كلمات �شطحي������ة مركبة في 

�شيغة �ش������وؤال واإنما لها ج������ذور تاريخية لم 

لغاز  يحاول اأح������د درا�شتها، ومن مميزات االأ

تن������وع روافده������ا ومو�شوعاته������ا، والروافد 

لغاز  ربع������ة الت������ي ت�شكلت من خالله������ا االأ االأ

ال�شعبية هي:

أو تقليدي(. رافد محلي )�شعبي ا  -1

رافد عربي )قومي اأو مرتبط بما   -2

دب العربي(. ورد في االأ
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راف������د اإ�شالمي )ديني وما جاء في   -3

�شالميتين(. العقيدة والثقافة االإ

بحك������م  )دخي������ل  عالم������ي  راف������د   -4

االحتكاك والتناقل الثقافي بين ال�شعوب(.

ربعة على  وقد �شاعدت هذه الروافد االأ

لغاز وتع������دد اأغرا�شها ومو�شوعاتها  تنوع االأ

واختالف منبعها ومفهومها التاريخي.

خاتمة: 

ون�شل في الختام اإل������ى القول باأن اللغز 

يمثل �شكاًل تعبيرياً �شعبياً له مكانته المميزة 

أ�شكال التعبي������ر ال�شعبية، يُعرف بقالبه  بين ا

الخا�س ومميزاته الفنية التي يتفرد بها عن 

خرى. �شكال االأ باقي االأ

وتتعدد �ش������وره ومو�شوعات������ه وتعبيراته 

ألفاظه وجماله  المجازي������ة، وتتفاوت �شالمة ا

دب������ي، ول������ه خ�شائ�شه وفوائ������ده، وبهذه  االأ

الطريق������ة ي�شتطي������ع النا�س عل������ى اختالف 

لغاز  م�شاربه������م وثقافاتهم التع������رف على االأ

وحفظها وترديدها.

بناء منقو�شة في  لغاز في ذاكرة االأ لتظل االأ

كل زاوية وكل حجر وكل ناحية، وتظل معبرة 

عن الما�ش������ي والتاريخ، وذل������ك هو الهدف 

بناء  من اإحياء الت������راث وحفظه وتقديمه لالأ

جيال حتى تظل الحياة م�شتمرة ومت�شلة  واالأ

بين الما�شي والحا�شر والم�شتقبل.

- ابن منظور جمال الدين، ل�شان العرب، �شادر، بيروت، لبنان ط3، 1994م.

لغاز ال�شعبية، دار الح�شارة، الجزائر ط1، 2007م. - جميلة جرطي، مو�شوعة االأ

ألغاز �شعرية، دار الراتب الجامعية، بيروت-  لبنان، 1998م. - عبد الرحيم محمد، اأحاجي وا

- الجوهري محمد، الفلكلور العربي، بحوث ودرا�شات مركز البحوث والدرا�شات االجتماعية، مطبعة العمرانية 

وف�شت، القاهرة، م�شر، ط1، 2000م. لالأ

�شطورة-�شورية وبالد الرافدين( دار الكلمة للن�شر، بيروت،  ولى )درا�شة في االأ - ال�شواح فرا�س، مغامرة العقل االأ

لبنان، ط1، 1980م.

�شكندرية، م�شر ط1،  - ال�شب������اغ مر�شي، درا�شات في الثقاف������ة ال�شعبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�ش������ر االإ

2001م.

عيا�س عبد القادر، من التراث ال�شعبي الفراتي، من�شورات وزارة الثقافة، دم�شق، �شورية، ج1، 2008م.  -

-	 BERNAS	Coni	 (M)…Histoire	 des	Engimes,	 Presse	 universitaire	 de	 France,	 Paris-	

1970.		

الم�صادر
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باحث ومترجم �سوري. ❁

يل سيل سيل اأونفري: ظاهرة فل�سفية تثري البلبلة سمي�سمي�

اإبراهيم �سلوم

❁

يل �سيل �سيل �أونفري فيل�سوف فرن�سي  سمي�سمي�

ول من  لد في ������ر، ولد في ������ر، ُولد في �لي������وم �لأ ������ر، وس������ر، وس سمعا�سمعا�

هر كانون سهر كانون سهر كانون �لثاني لعام 1959م في  س�س�

�رجنتون« بمنطقة �رجنتون« بمنطقة �لنورماندي  أ بلدة »�

������كل س������كل س������كل �ليوم حالة  سنه ي�سنه ي� إلفرن�سي������ة. �إلفرن�سي������ة. �إ �

������ة ف������ي س������ة ف������ي س������ة ف������ي �لفل�سف������ة �لفرن�سية  سخا�سخا�

أكان م������ن حيث  ������رة �س������وس������رة �س������وس������رة �س������و�ء � سلمعا�سلمعا� �

يع سيع سيع �لتي يختارها ويعالجها،  س�س� �لمو�

�أومن حي������ث �لنف������وذ �لو��سع �لذي 

�يحظى به لدى قر�يحظى به لدى قر�ئه. لقد حطمت 

مبيعات كتب������ه �أرقاماً قيا�سية، فقد 

�ل�ل�56 ر وه������و لم يبلغ بع������د �سن سر وه������و لم يبلغ بع������د �سن سر وه������و لم يبلغ بع������د �سن � سن�سن�
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عام������اً �أكثر من 60 كتاب������اً نالت في مجملها 

�لقر�لقر�ء لدرجة  رو�جاً و��سعاً لدى جمهوره من �

لت �سلت �سلت �إلى  سلكت������ب و�سلكت������ب و� �أن مبيع������ات بع�ض هذه �

رجم معظمها لف ن�سخ������ة، وترجم معظمها لف ن�سخ������ة، وتُرجم معظمها  حو�ل������ى 500 �أ

لفاته طريقها ولفاته طريقها وؤلفاته طريقها  و ولم تعرف مو ولم تعرف م �إلى 30 لغة. هذ�

إلعربية �إلعربية �إال عبر ترجمة وحيدة  �إلى �لثقاف������ة �

لحاد«  لكتاب������ه بعن������و�ن: »بحث في عل������م �الإ

�لذي قام بتعريب������ه �لباحث �لمغربي مبارك 

�لفرو�سي. 

ض�سا�ض�سا�ض مذهب �لمتعة  بنى فل�سفته عل������ى �أ

�معتب������ر�معتب������ر�ً �أن �لفل�سفة هي ف������ن للوجود، و�أن 

ن�سان �إلى �ل�سعادة عبر  ������ول باس������ول باس������ول باالإ سلو�سلو� غايتها �

�لمذهب  �لمتع �لح�سي������ة و�لفكرية. وه������ذ�

الق������ول يعتبر بالق������ول يعتبر باأن �للذة  إلهيدوني( �إلهيدوني( �إن جاز � �(

أو �لرئي�سي في  وحد � و�ل�سعادة هما �لخير �الأ

�لحياة. 

ا������ادي فا������ادي فاإن  ������ادي فس������ادي فس سالقت�سالقت� عيد سعيد سعيد � سل�سل� حت������ى عل������ى �

اط ساط ساط  سن يقوم كل ن�سن يقوم كل ن� أ إلمذه������ب يدعو �إلمذه������ب يدعو �إلى � � هذ�

�اء طبقات �اء طبقات لمجتمع  اء طبقات ساء طبقات س سر�سر� ض�سا�ض�سا�ض �إ ادي على �سادي على �سادي على �أ سقت�سقت� �

أكثر ما يمكن من رغباته. وهذ� ما  وتحقيق �

�ليد في كتب������ه: »فن �لتمتع«،  ضنلم�س������ه لم�ضنلم�س������ه لم�ض

و»�الهتمام  و»س������ق«،  و»س������ق«،  ������ق«،  سلعا�سلعا� � �لج�س������د  و»نظري������ة 

بالملذ�ت«، و»�لعثور عل������ى �لم�سرة«، و»قوة 

�لوج������ود«، و»عبقرية �لمتع������ة«، �لتي جاءت 

امينها خليطاسامينها خليطاسامينها خليطاً بي������ن �لفيل�سوف �ليوناني  سم�سم�

ن�سان  ��سقر��سقر�ط �لذي جعل �لفل�سفة معرفة �الإ

أبيقور )341-270 ق.م(  نف�سه بنف�سه، وبين �

الفيل�ش������وف اليونان������ي الذي ج������اءت والدته 

بع������د اأكثر من 50 عام������اً على وفاة �شقراط، 

والذي دعا اإلى االنغما�س في الملذات وحب 

الحياة، واإلى البحث عن كل مايجلب ال�شكينة 

والهدوء اإلى النف�س الب�شرية. بيد اأن اأونفري 

أبيقور الذي كان يعتقد باأن  يتفق تمام������اً مع ا

كل مفك������ر يتفل�شف من خالل الج�شد فقط. 

وله������ذا ال�شبب جاءت فل�شفت������ه غير مقبولة 

وائل  من قبل الرواقيين ث������م الم�شيحيين االأ

الذي������ن حاول������وا ت�شويه نظريت������ه الفل�شفية، 

وهذا دلي������ل �شاطع على مدى ال�شعوبة التي 

كان يعي�شها ه������وؤالء اإزاء الج�شد الذي يجب 

أو بكبح ال�شهوات  اإماتته بالتعذيب الذات������ي ا

تحت ذريعة اأن تبق������ى الروح نقية ومن دون 

بدي. واقتداًء  دن�س وذل������ك طمعاً بالخلود االأ

باأبيقور يمكن تلخي�������س فل�شفة اأونفري في 

ن�شان اإل������ى اأن يعي�س وفقاً  محاولت������ه دفع االإ

�شا�شية كي يبلغ ال�شعادة المرجوة  لحاجاته االأ

التي هي التمتع بما ف������ي اليد، والجهر بما 

يوؤمن به م������ن اأفكار في كل الم�شائل: كاللذة 

والمتعة والعالقات بين الجن�شين.

وعندما �ُشئل اأونفري من قبل ال�شحفي 

دبية«  دافيد رابوين في مجل������ة »ماغازين االأ

الفرن�شي������ة ال�شهري������ة ال�ش������ادرة ف������ي �شهر 

ت�شري������ن الثان������ي 2003م عما دفع������ه اإلى اأن 

يرك������ز في فل�شفته على الل������ذة والمتعة وهو 

المعروف عنه باأنه ي�شاري ومقارع لليبرالية 
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االقت�شادي������ة، و�ش������د مجتم������ع اال�شتهالك 

والج�شع، ويهتم كثي������راً بم�شير الفقراء، رّد 

أن�شدها  أونف������ري قائ������اًل: »اإن المتعة الت������ي ا ا

لي�������س مفاده������ا اال�شته������الك وال عالقة لها 

أو العي�س  بالمتعة اال�شتهالكية مطلقة العنان، ا

بمجون وفجور بل تعني الزهد والتحرر من 

زعاج  طغيان مجتمع اال�شتهالك، وتجّنب االإ

أن������ه اأن يكون م�شدراً  ل������م وكل ما من �شا واالأ

ل������م هو ال�شر المطلق وهو مثال  للحزن. فاالأ

ن�شان، حياتك  أيها االإ ال�شلبية: اأن التعي�������س، ا

ب�شكل كامل فهذا اإجرام، اإذ اإننا نحن وحدنا 

من ه������و الم�شوؤول عنه������ا. اإنه������ا اال�شتمتاع 

�شياء في الحياة ك�شرب كاأ�س ماء  باأب�ش������ط االأ

أو اال�شتمتاع  �شجار، ا أو ال�شير بي������ن االأ بارد، ا

باله������واء الطلق. لي�س ثمة م������ن �شلة للمتعة 

ف������راط في اللذات  أ�شكال االإ ب������اأي �شكل من ا

أو ال�شه������وة المبتذلة كما تحاول اأن تروج لها  ا

أو القراءات  عالم المغر�شة ا بع�س و�شائط االإ

الم�شتعجل������ة لكتب������ي، فاأ�شا�������س فل�شفتي هو 

الكينونة والكيف قبل الملكية والكم. واللذة 

الت������ي اأدعو لها هي ما يقت�ش������ي اأوالً اإ�شباع 

االحتياجات الطبيعي������ة وال�شرورية ال غير، 

فمث������اًل: اأن ن�شرب الماء عندما نعط�س، واأن 

أبيقور  ناأكل عندما نج������وع. تلك هي فل�شفة ا

عل������ى الرغم مما تم التروي������ج لها من دعاية 

�شيئة حيث قرنها البع�س بالدناءة والمادية. 

بيقورية اإذا 
أننا ال نخال������ف االأ وباعتق������ادي ا

أنف�شنا ب������كل ما ال يولد اأدنى اإزعاج.  اأمتعنا ا

بيقورية، على الرغ������م من كل ذلك،  لك������ن االأ

أ�شمي������ه الفل�شفات  ا�شتمرت من خ������الل ما ا

المقاومة التي تتمثل في المادية التاريخية، 

لح������اد، والنفعي������ة، والبراغماتية، والتي  واالإ

التزال �شائدة حتى في زمننا المعا�شر. 

ن اأطور  أ�شعى الأ أنا ا منذ ع�شرين �شن������ة وا

نظرية ف������ي المتعة والتمت������ع مقترحاً على 

الجميع البح������ث عن اإ�شالح ذات البين بين 

ن�ش������ان وج�شده، ومن ث������م اإر�شاء اأخالقية  االإ

أنه من  تقوم عل������ى الجمالي������ة. ويبدو ل������ي ا

واجبن������ا اأن نت�شدى للواق������ع من وجهة نظر 

أبيقورية بالمعنى  ح�ّشية، وِمتْعية ومادي������ة وا

غريقي للكلمة. اأقول: ثمة فرق كبير بين  االإ

المتع������ة الفل�شفية والمتع������ة المبتذلة، فهذه 

خيرة تعني اال�شتهالك. وبما اأن االندماج  االأ

ف������ي مجتمع اال�شتهالك يعني امتالك منزل 

�شبوع وغيرها  و�شيارة وق�شاء عطلة نهاية االأ

ب�شكل مري������ح وفاخر، كما يعن������ي زيادة في 

الق������درة ال�شرائية وفي كمي������ة المال، وهذا 

بالطب������ع ما ال اأهتم به مطلقاً. فالمتعة التي 

أتبناه������ا ال تم������ت ب�شلة اإل������ى كل ذلك على  ا

أنا اأرف�س فكرة االرتهان بالعمل  ط������الق. ا االإ

م������ن اأجل ك�ش������ب المال كما دع������ا اإلى ذلك 

الرئي�س الفرن�ش������ي ال�شابق نيقوال �شاركوزي 

ال������ذي كان يري������د اأن يخل������ق م�شالحة بين 

ن جمع الم������ال بالن�شبة  فرن�ش������ا والنقود، الأ
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له يعني النجاح ف������ي الحياة، اإنه نمط اآخر 

م������ن الروؤ�شاء الفرن�شيين وطريقة اأخرى في 

يديولوجيا. اأما المتعة التي اأطرحها فهي  االأ

ترتبط بالوجود عو�شاً عن الك�شب، وبالعالم 

عو�ش������اً عن ال�شلط������ة، ومنطقه������ا يقت�شي 

الجودة في العمل مقابل الزيادة في �شاعات 

أكث������ر، والتقاعد في  العم������ل، وتقا�شي اأجر ا

طفال من المناجم  �شن مبكرة، واإخ������راج االأ

ر�شالهم اإل������ى المدار�س بهدف  والمعام������ل الإ

ناقة لدي في  التعل������م والتاأنق. التتمث������ل االأ

أو تدخين ال�شيجار  اإحكام عقد ربطة العنق، ا

باهظ الثمن، بل في المحافظة على التفرد 

و�شط الجم������وع، بح�شب تعبي������ر الفيل�شوف 

أن������ق  لمان������ي فريدري������ك نيت�ش������ه. اإن التا االأ

الذي اأدعو اإلي������ه ال عالقة له بتاتاً بالقدرة 

أو التميي������ز االجتماعي بقدر ما  ال�شرائي������ة ا

يتجل������ى في ق������درة الفرد عل������ى اأن يرت�شي 

بحال������ه على الرغم م������ن كل �شيء. فالعديد 

من ال�شعاليك هم اأقرب اإلى التاأنق من بع�س 

ثرياء الذي������ن ي�شتن�شخ������ون التاأنق ب�شكل  االأ

أنا نف�ش������ي ع�شت تجربة  مثي������ر لل�شحك. وا

أن������ق فيما م�شى، اإذ اإنني على الرغم من  التا

فقري و�شعف حالتي المادية فقد كانت لي 

عالقة بالعالم �شبيه������ة بما هي عليه اليوم، 

ولم يكن لتاأنقي اأي �شلة بال�شيارات الفاخرة 

أ�شتمتع بوقتي  وال باأجود الخمور، فقد كنت ا

وطاقتي وحيويتي وج�شدي على نحو معين. 

اأقول باإمكانن������ا اأن نكون متاأنقين كردة فعل 

على ترهل هذا العالم الذي نعي�س فيه، واأن 

نجابه ه������ذه الح�شارة المائج������ة والمتقلبة 

بعنادن������ا ال�شل������ب، واأن نحافظ ف������ي اأق�شى 

لحظ������ات الحرمان على تل������ك الكرامة التي 

تجعل من التاأنق موقفاً ذاتياً. 

اإن البح������ث ع������ن المتع������ة ه������و فر�ش������ة 

لالحتف������اء بهذه الق������وة الت������ي تالزمنا على 

الدوام. وهكذا نعثر في الم�شهد »الهيدوني« 

وال�ش������واذ،  وال�ش������كارى،  الع������راة،  عل������ى 

والملحدي������ن، والمو�شيقيي������ن المت�شكعي������ن، 

المتوحدين،  وال�شعراء  المغتربين،  طباء  واالأ

والفال�شفة المهم�شين. اإن كل هوؤالء ف�شلوا 

كاديمية والجامعة،  الماأدبة والحانة على االأ

أو ال�شاحة  وال�شجن على الموؤ�ش�شة، وال�شارع ا

أو الكني�شة. هاج�شهم  العامة على المكتب������ة ا

الوحيد هو اأن يعي�شوا فل�شفتهم واأن يفكروا 

في حياتهم ويتاأملوها. فاالأخالق في نظرهم 

ه������ي فن العي�س اليومي ولي�س علم التقنيات 

وام������ر الكابحة الت������ي يمليها  والنواه������ي واالأ

المجتمع. وفي مركز اهتمامهم نجد الج�شد 

الحامل للفكر. 

وهنا اأجد نف�شي ف������ي فكر �شبينوزا اإلى 

ح������د كبير حين اعتب������ر اأن التفكير هو اأحد 

أوؤمن بذلك فعاًل، فنحن  أنا ا اأنماط الج�شد. ا

نفكر باأج�شادنا ولي�س باأدمغتنا فقط. نفكر 

عن طريق اأح������وال الج�ش������د العامة الج�شد 
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المل������يء بالحيوي������ة والطاق������ة والليبيدو اأي 

الج�شد غير المعتل.

اإن الوعي يم������وت عندما يموت الج�شد، 

�شا�������س ف������ي نظريتي  ذل������ك ه������و حج������ر االأ

الفل�شفي������ة حيث يُنظر اإل������ى الفل�شفة وكاأنها 

فن حي������اة �شريطة اأن يك������ون هدفها العي�س 

وهام  ن�شان من االأ بطريقة اأف�شل وتحرير االإ

المتراكمة على ذهنه منذ اآالف ال�شنين«. 

ف������كار  أونف������ري ف������اإن لالأ وبح�ش������ب راأي ا

والتقاليد االجتماعية التي ما زالت متحكمة 

ن�ش������ان الحالي دوراً هاماً  في نمط تفكير االإ

ن�شان اإلى ال�شعادة.  في �شبب عدم و�شول االإ

وفي معظم كتبه نراه يت�شاءل عن ذلك البوؤ�س 

ال������ذي يرت�شم على وجوه النا�س الذين يراهم 

كل يوم في ج������واره على الرغم من توافر ما 

أبداً من قب������ل من ماديات  لم يك������ن متوافراً ا

وتقنيات وت�شهيالت ف������ي العي�س. وبناًء على 

أونف������ري الديان������ات التوحيدية  ذلك يدي������ن ا

نها ادع������ت امتالكها للحقيقة وكل  الثالث الأ

أنها لجاأت  من خالفها يعتبر �شاالً. ف�شاًل عن ا

كراه عبر التاريخ، مما  اإلى العنف والقوة واالإ

أثار غ�ش������ب بع�س رجال الدي������ن الم�شيحي  ا

�شالمي واليهودي �شده في فرن�شا.  واالإ

كما يدعو اأونفري اإل������ى تفكيك منهجي 

�شاطي������ر والخرافات الت������ي قامت  ل������كل االأ

يديولوجي������ات بماأ�ش�شته������ا حت������ى ال يبقى  االأ

هن������اك اأي مجال ل�شعود النظريات العرقية 

والفا�شي������ة التي كان������ت وال ت������زال �شبباً في 

اإث������ارة الحروب التي لم توؤِد بنا اإال اإلى القتل 

ر�س،  البوؤ�������س ل�ش������كان االأ والدم������ار وجلب 

بقول������ه: »اإن العالم، في نظ������ري، يت�شكل من 

أف������راد ال م������ن طوائف وقومي������ات واأعراق،  ا

أو  فكلها اأمور ثانوية. واإذا كان النا�س يهوداً ا

أو ن�شاًء  أو بوذيين، ا أو م�شلمي������ن ا م�شيحيي������ن ا

�شود  أو االأ بي�س ا أو رج������االً، اأم من الجن�س االأ ا

ن  أم������ر ال يعنيني ب�شيء الأ �شفر، فهذا ا أو االأ ا

جميعه������م يملك������ون الق������درات نف�شها التي 

ينبغي ا�شتثمارها ل�شالح النفع العام. وعلى 

�ش������وء ذلك ال فائدة، ف������ي نظري، من فكر 

فل�شف������ي ال يدعو اإلى التمرد على االمتثالية 

بقدرة  ويوؤمن  والدوغماتي������ة،  االجتماعي������ة 

الف������رد على التح������رر ونَْحت نف�ش������ه بنف�شه. 

ولطالم������ا اأن الموت ه������و م�شيرنا المحتوم 

فاإن المتع������ة هي التي ت�شاعدنا على ا�شتباق 

الماأ�ش������اة وتحملها، وعلى العي�س على الرغم 

من حتمية الموت. وعلى هذا النحو ين�شب 

عملي على تفجي������ر كل ما هو طيب وجميل 

ن�شان تحت هذا ال�شعار: اعرْف نف�شك  في االإ

بنف�شك، ثم انحْت نف�شك بنف�شك، وتمّتْع«.

وعلى �شوء ذلك يعتبر البع�س في فرن�شا 

اأن مي�شيل اأونفري ي�شكل امتداداً لفال�شفة ما 

فكار  بعد الحداثة في فرن�شا نتيجة لهذه االأ

أ�شهمت ب�شفة جدية  الجديدة المزلزلة التي ا

في الفل�شفة الفرن�شية المعا�شرة حيث باتت 
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خرين  الفل�شفة معه ومع بع�س الفال�شفة االآ

أو الكتاب  من جيل ال�شب������اب تناف�س الرواية ا

ال�شيا�ش������ي ف������ي فرن�شا. وق������د زاد ذلك من 

�شعبيت������ه لدرجة اأن هن������اك من طلب منه اأن 

يكون مر�شحاً للي�ش������ار الراديكالي الفرن�شي 

خي������رة التي  ف������ي االنتخاب������ات الفرن�شية االأ

جرت في العام 2012م، لكنه رف�س واختار 

م�شاندة المر�شح الرئا�شي الفرن�شي جوزيف 

بوفيه زعيم الفالحين، المدافع ال�شر�س عن 

ر�س  التم�شك باأ�شلوب الفالحة الطبيعية لالأ

وذلك خالفاً لتلك المعتمدة على الجرارات 

والب������ذور المهجن������ة والم������واد الكيميائي������ة، 

أي�ش������اً بعدائه لمطاعم الوجبات  والمعروف ا

ال�شريع������ة، ولزراع������ة الذرة وبقي������ة البقول 

خرى المعدلة جينياً نظراً لما تحتويه من  االأ

مخاط������ر واأذى على ال�شحة العامة ال تظهر 

لتوها بل على المدى البعيد. 

اأمام هذه المعطي������ات التي يدافع عنها 

جوزيف بوفيه فقد رف�س مي�شيل اأونفري اأن 

يبقى حبي�س التاأمل الفل�شفي بل راح ينغم�س 

في الحي������اة اليومي������ة للفرن�شيي������ن وين�شغل 

بق�شاياها، وي�ش������ارك في ال�شراع ال�شيا�شي 

�شخا�س الذين  والثقاف������ي. اإنه لي�س م������ن االأ

يخفون هويته������م ال�شيا�شية، فهو على عك�س 

فال�شفة جيله لكونه الفيل�شوف الوحيد الذي 

نزل م������ن علياء الفل�شفة اإل������ى اأر�س الواقع، 

راف�ش������اً اأن ينعزل تماماً في برجه الفل�شفي 

ويبقى حبي�س الن�شو�س وبعيداً عن نقا�شات 

المجتمع و�شراعاته. 

وبالفعل ال توجد فل�شفة من دون م�شاركة 

ن�شانية ومن بينها  عل������م االجتماع، والعلوم االإ

التحليل النف�شي، فالفيل�شوف يجب اأن يفكر 

بموج������ب اأدوات المعرفة المتاحة لديه، واإال 

فاإن ما يفكر به �شيك������ون بمناأى عن الواقع. 

وهكذا اهت������م اأونفري بالم�شائل االجتماعية 

واالقت�شادي������ة في ع�شره، وعّر�شه اهتمامه 

ه������ذا اإلى نقد الي�شار الفرن�شي الذي اعتبره 

دخي������اًل علي������ه، فج������اء رده وا�شح������اً خالل 

الحوار الذي اأجراه معه ال�شحفي الفرن�شي 

»�شيبا�شتي������ان لوف������ول« في مجل������ة »لوبوان« 

بتاري������خ 5 �شباط 2015م: اأرى ب������اأن اأحوال 

فرن�ش������ا بداأت ت�شوء منذ الع������ام 1983م، اأي 

منذ اللحظة التي اغتال فيها الرئي�س الراحل 

أنا  فران�شوا ميتران الي�شار الفرن�شي. واليوم ا

أتباعه  اأرف�س الي�ش������ار الباري�شي الذي نجد ا

يرتادون مقاهي �شارع �شان جرمان في الحي 

أنني  الالتيني بباري�س للثرثرة والتنظير. كما ا

اأرف�س الي�ش������ار الذي يتفوه به »برنار هنري 

ليفي« الملقب »بفيل�ش������وف الربيع العربي«، 

الذي ي�شفه ال�شحفي������ون بالثعبان المجنح 

ال������ذي حيثما حل يحل معه الموت والخطر، 

أي�شاً الي�شار الليبرالي الذي يدافع عن بيع  وا

طفال م������ن خالل ا�شتئجار رح������م الن�شاء  االأ

أو ي�شار  غنياء، ا زواج االأ الفقي������رات ل�شالح االأ
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بيير بيرجيه الذي يعتب������ر اأن ا�شتئجار رحم 

تلك الن�شوة ال يختلف مردوده المادي بكثير 

عن مردود العمل الذي تقوم به موظفة تعمل 

بالح�شاب������ات وراء �شن������دوق الح�شابات في 

ألقى بم�شوؤولية  مخزن ما. هذا الي�شار الذي ا

ما ج������رى من اعت������داء اإرهاب������ي �شد مجلة 

»�شارل������ي اإيب������دو« وبع�س عنا�ش������ر ال�شرطة 

الفرن�شية في باري�س وبقية المدن الفرن�شية 

عل������ى الكاتب مي�شي������ل هويلبي������ك، والكاتبة 

ال�شحفي������ة مي�شي������ل كوت������ا والفيل�شوف اآالن 

فينكيلكروف������ت، والمحل������ل ال�شيا�شي اإيريك 

نهم كتبوا  زّمور، وال�شحفي فيليب تي�شون، الأ

رهابيين  موا�شيع تحدثوا فيها عن خطر االإ

�شالميين على العلماني������ة في فرن�شا وما  االإ

ق������د ينجم عنه من تفكك المجتمع الفرن�شي 

المتما�شك اإلى حد ما. 

الي�شار ال������ذي تمثله الفيل�شوفة بياتري�س 

بري�شيادو التي تكتب مق������االت في �شحيفة 

»ليبرا�شي������ون« الفرن�شي������ة تدع������و فيها اإلى 

معا�ش������رة الحيوانات جن�شي������اً، كما جاء ذلك 

في مقالها الذي ن�شر في �شفحات الجريدة 

المذك������ورة بتاريخ 2 كان������ون الثاني 2014م. 

الي�ش������ار الفرن�ش������ي الذي جعل برن������ار تابي 

و�ش������اط العقارية الفرن�شية  المعروف في االأ

باللع������ب واالحتي������ال بطاًل ووزي������راً. الي�شار 

الذي باع قناة تلفزيونية ر�شمية فرن�شية اإلى 

رئي�������س وزراء اإيطاليا ال�شاب������ق بيرل�شكوني. 

الي�شار الذي هو على خ�شام مع المدافعين 

أة وعن احترامها وعن عدم  ع������ن حقوق المرا

أة في اأي مكان  �شيط������رة الرجال على الم������را

بالدني������ا. الي�ش������ار الذي يريد من������ا اأن نوؤنث 

أ�شتاذة وموؤلفة  أ�شت������اذ، وموؤلف لت�شبح ا كلمة ا

وه������و في الوق������ت نف�ش������ه ال يواج������ه اأمامه 

�شوى ظاه������رة تعدد الزوج������ات، والحجاب، 

والطالق، والزواج المدب������ر، وختان الن�شاء، 

زواج الذين  مهات المر�شعات، واالأ وبطالة االأ

�شرية لزوجاتهم  يرف�شون دفع النفق������ات االأ

واأطفالهم بعد اإتمام عملية الطالق. الي�شار 

وروبي  ال������ذي يوؤيد الدخول اإل������ى االتحاد االأ

وا�شتخ������دام الي������ورو كعملة نقدي������ة واإعطاء 

اأ�شواته ف������ي الجولة الثاني������ة ل�شالح رئي�س 

يميني مثل نيقوال �شاركوزي. 

أتفق مع هذا الي�شار  أنا ال ا ف������ي الحقيقة ا

جيال التي  ب�شيء، فهو يدم������ر المدر�شة واالأ

ل������م تتوافر لها فر�س العم������ل، مما قد يدفع 

جيال اإلى اأن ت�شقط في �شباك حزب 
بهذه االأ

»الجبهة الوطني������ة« اليميني الفرن�شي الذي 

تتزعم������ه اليوم مارين لوبي������ن، اأو في �شباك 

�شالميين الذين �شي�شتخدمونهم  الجهاديين االإ

كاأدوات لتحقي������ق ماآربهم الدوغماتية. اأقول 

اإن ه������ذا الي�شار الذي يكرهني اليوم لي�س له 

اأهمية ف������ي نظري، واإنه ي�شرفن������ي اأن اأكون 

أنا�شل من  أن������ا ا مكروه������اً منه. فمن جهتي، ا

أوؤمن بعبقرية ذاك ال�شعب  أنا ا اأجل ال�شعوب. ا



يل سيل سيل اأونفري: ظاهرة فل�سفية تثير البلبلة سمي�سمي�

��� 2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع

عالم  الذي يك������ون بمناأى عن نفوذ و�شائل االإ

أث������ر بها، تل������ك الو�شائ������ل التي تحوله  وال يتا

أداة طيعة قادرة عل������ى اأن تدفع به اإلى  اإل������ى ا

ال�ش������ارع للتظاهر وكاأنه رج������ل واحد وذلك 

من������ذ انط������الق اأول �شفرة اإعالمي������ة، مثلما 

ح�شل في باري�س في مطلع هذا العام خالل 

رهاب الذي طال  التظاهرة المليونية �شد االإ

مجلة »�شارلي اإيبدو«. 

أوؤمن باقت�شاد ال�شوق وال اأحب اأن  أنا ال ا ا

اأجعل من الدراهم الهدف المراد بلوغه في 

أو اأخالقي. اإن الي�شار  أداء اأي عمل �شيا�شي ا ا

أتم�شك به هو ذاك الي�شار  الذي اأدعو اإليه وا

الراديكالي الذي يهتم بحي������اة الب�شر ب�شكل 

واقعي: الي�شار الحقيقي الذي يقيم نوعاً من 

التعا�شدية والتعاونية والفيدرالية بين النا�س 

على مختلف انتماءاته������م واأجنا�شهم، اأي اأن 

خر  نعي�س على نح������و م�شترك، ونلت������زم باالآ

م�شرحين له بكل و�ش������وح، بما �شنفعله وما 

نفعل������ه، بم������ا نقبله وبما نرف�ش������ه، وهذا ما 

يقربنا من الفيل�شوف الفرن�شي بيير برودون 

)1809-1865م( ذي النزع������ة اال�شتراكي������ة 

المنا�ش������رة للعمال واالتحادات العمالية كما 

أ ذلك في كتبه: »فل�شف������ة البوؤ�س« و»ما  نق������را

هي الملكية؟«.

ه������ذا هو حال مي�شيل اأونفري الذي بات 

يزرع البلبلة في نفو�س مواطنيه نتيجة اأفكاره 

الهدام������ة، ح�شب راأي خ�شوم������ه ال�شيا�شيين 

والذي ُول������د من اأب يعم������ل مزارعاً ويدعى 

»غا�شتون« الذي مات بي������ن يديه في اإحدى 

ليال������ي ال�شتاء، وال������ذي رث������اه بمايلي: »كان 

متوا�شعاً وحنوناً، ب�شيطاً، زاهداً في حياته، 

أ�شمعه يتحدث  �شفافاً ويحب الحقيق������ة. لم ا

أو اإدانته،  أو يقوم بتقويمه ا بال�ش������وء عن اأحد ا

أو ي�شك������و ويتذمر من ق�شاوة عمله كمزارع«.  ا

 تعمل خادمة منزل. وعندما بلغ اأونفري 
ٍ
أم وا

�شن العا�شرة و�شعه والده في ملجاأ كاثوليكي 

يتام حتى بلوغه �شن الرابعة ع�شرة، »لقد  لالأ

تون المعيب«، كما  كن������ت اأحد قاطني هذا االأ

و�شفه في كتابه: »القدرة على الوجود«. في 

العام 1986م ولدى بلوغه ال�شابعة والع�شرين 

ح�ش������ل على �شهادة الدكت������وراه في الفل�شفة 

تتعل������ق بفل�شفة �شوبنهاور. وبع������د ذلك بعام 

اأ�شيب بجلطة دماغية كادت اأن تودي بحياته، 

فالت  لكْن بف�شل الرعاية الطبية ا�شتطاع االإ

منه������ا. وبعد ذلك بب�شع �شن������وات �شافر اإلى 

زمة قلبية جعلته  موريتانيا وهناك تعر�س الأ

يع������ود فوراً اإل������ى فرن�شا. ف������ي اآب من العام 

2013م توفيت �شديقته ماري كلود رييل بعد 

اإ�شابتها ب�شرطان الث������دي. والجدير بالذكر 

أنه بي������ن اأعوام 1983 و2002م عمل مدر�شاً  ا

لم������ادة الفل�شف������ة في مدين������ة »كان« الواقعة 

طل�ش������ي، ثم �شرعان ما قرر  في المحيط االأ

االن�شحاب من عمله كمدر�س فقدم ا�شتقالته 

بعدما تاأكد اأن تدري�س الفل�شفة في المدار�س 
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الثانوية الفرن�شية قد ت������م تحريفه واأدلجته 

بحيث ل������م يعد يوؤدي الوظيف������ة المنوطة به 

أ�شا�شاً اأال وهي تنمية الروح النقدية وتقديم  ا

الفك������ر الفل�شفي الحقيق������ي المغّيب للجيل 

النا�شئ ب������دالً من اإلهاء عق������ول هذا الجيل 

بفل�شفة ر�شمية مل�شاء غير منا�شبة للحياة. 

لق������د كان يحلم من������ذ �شباه ب������اأن يكون 

�شائ������ق قطار فاإذا به اليوم مفكر هذا الجيل 

الجدي������د ف������ي فرن�شا وم������ن وج������وه الي�شار 

أنه لم  المعادي لليبرالي������ة. وعلى الرغم من ا

يدر�س الفل�شفة في مدار�س النخبة الفرن�شية 

أنجب������ت العديد من الفال�شفة  المثقفة التي ا

الفرن�شيي������ن الكب������ار مثل جان ب������ول �شارتر 

أنه اأ�شبح فيل�شوفاً ذائع  وجاك ديري������دا، اإال ا

أ ذلك في  ال�شي������ت ب�شكل عفوي، كما نق������را

الحوار الذي اأجراه معه ال�شحفي الدنماركي 

نيل�س الر�شن في جري������دة »النفورما�شيون«، 

وترجمته ال�شحفي������ة العراقية »دنى غالي« 

ل�شال������ح �شحيفة »القد�������س العربي« بتاريخ 

أونف������ري: »لم  2014/11/7م حي������ث يق������ول ا

أنني  اأ�شب������ح فيل�شوفاً، بل كنت اأظ������ن دائماً ا

أنن������ا جميعاً نولد  فيل�ش������وف. فر�شيتي هي ا

فال�شفة، ولكن جزءاً قلي������اًل منا ي�شتمر في 

ذلك. عقلي������ة الطفل هي ذات توجه فل�شفي 

ا�شتلهاماً من الطبيعة. الطفل يطرح �شوؤاالً: 

لم������اذا ال�شماء زرقاء؟ وما ال������ذي �شيح�شل 

أ�شئلة  لج������دي عندما يم������وت؟.. اإلخ؟ اإنه������ا ا

فل�شفية حول العال������م وترتيبات الواقع. لذا 

أو �شن�شبح كذلك يوماً  فنحن كلنا فال�شف������ة ا

ن الذي يتب������ادر اإلى ذهننا 
ما. وال�ش������وؤال االآ

دوماً هو لَم ال ي�شتمر العديد منا في ذلك؟ 

طف������ال عندما ال  والج������واب ه������و اأن االأ

يح�شلون على اأجوبة من ذويهم فاإن الرغبة 

�شئل������ة من قبلهم �شرعان  بطرح مثل هذه االأ

ما تختفي من تلق������اء نف�شها فتختفي بذلك 

الفل�شفة من عقوله������م. والجدير بالذكر اأن 

الفيل�شوف هو من يكون قادراً على اال�شتمرار 

بطرح ال�شوؤال: ح�شن������اً، ولكن لماذا؟ لم يدر 

ببالي اأن اأ�شبح فيل�شوفاً، لقد كنت اأرغب في 

اأن اأ�شبح �شائق قط������ار، لكنني لم اأنجح في 

الم�شابقة المعدة لذلك. ومنذ ذلك الحين لم 

ة   اأعرف طريقاً اآخر اأف�شل من البدء بدرا�ش

جامعي������ة حيث كان الكم الكبي������ر من العلوم 

 .
ّ
ثقياًل، واللغة الم�شتخدمة بدت غريبة علي

وجاءت المفاجاأة عندما ق������راأت لوكريتو�س 

)55 ق.م( هذا ال�شاعر والفيل�شوف الالتيني 

الذي يعتبر باأن جمي������ع الفكرات نا�شئة من 

ح�شا�ش������ات. فمن������ذ تلك اللحظ������ة اأ�شبح  االإ

لوكريتو�س حار�شي الف�شلفي«. 

أونف������ري و�ش������ع  والجدي������ر بالذك������ر اأن ا

م�شروع������اً فكرياً تحررياً يطم������ح اإلى اإنزال 

الفل�شف������ة من ف�شاء النخ������ب الجامعّية اإلى 

الف�شاء العمومي. فالثروة ال تعني له الكثير 

أنها مكنته من التقرب من حلمه وذلك  غير ا
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بجعل الفل�شف������ة مو�شوعاً �شعبياً ولي�س �شاأناً 

أكاديمياً مع������زوالً عن النا�������س ينح�شر بين  ا

الكتب وقاعات المحا�شرات، فقام بتاأ�شي�س 

ما ي�شم������ى ب�»الجامعة ال�شعبية« تحت �شعار: 

أ�ّش�شها مع  »الفل�شفة للجميع«. هذه الجامعة ا

اأ�شدقائه عام 2002م لت�شتقبل كل من يرغب 

بح�شور درو�س في الفل�شفة والفن والتاريخ 

مجاناً، وم������ن دون اأي �ش������روط كال�شهادة اأو 

حتى القدرة عل������ى القراءة والكتابة. النجاح 

اال�شتثنائي للجامعة ال�شعبية دفع اإلى تكرار 

التجربة في مدن فرن�شية اأخرى، كمر�شيليا 

وجزيرة كور�شيكا اإل������ى اأن بلغ عددها اليوم 

أرب������ع جامعات ف������ي فرن�ش������ا. ولقد حققت  ا

الف من الموؤيدين  نجاحاً �شاحقاً وك�شبت االآ

ن�شان  ن الهدف منها يرمي اإلى اأن يحيا االإ
الأ

، واأن يعمل م������ن اأجل اأن  ر�������س اأوالً عل������ى االأ

ي�شتمت������ع بالحياة واأن تتاح له الفر�شة للتعلم 

في جميع مراحل حياته ثانياً.

والالف������ت للنظ������ر اأن اأونفري ل������م يبداأ 

الكتابة اإال في اأواخر الثمانينيات من القرن 

الفائ������ت لتتوالى موؤلفات������ه بمعدل كتاب في 

قل فا�شتحق بذلك لقب  العام الواحد على االأ

نتاج. نورد فيما  أكثر الفال�شفة غزارة في االإ ا

أبرز موؤلفات������ه وال�شيما تلك التي القت  يلي ا

�شدى وا�شعاً لدى قرائها، وانتقادات الذعة 

دباء والفال�شفة في  لدى بع�س النقاد من االأ

أوله������ا »بطن الفال�شفة«  فرن�ش������ا، والتي كان ا

ال�شادر في العام 1989م، الذي منحه جائزة 

داب. ثم كت������اب: »»فن التمتع«  كياف������اري لالآ

أ�شكال الزمن«  ال�شادر في العام )1991م(، و»ا

)1996م(، و»قوة الوجود« )2000م(، و»نظرية 

الج�شد العا�ش������ق« )2001م(، و»العقل النهم« 

الوثني������ة« )2003م(، و»التاريخ  يقونات  و»االأ

معمودية الفراق« )2004م(، و»نظرية الج�شد 

لحاد«  العا�شق« )2005م(، و»بحث في علم االإ

أثر ناٍر حامية« )2006م(، و»بع�س  )2005م(، و»ا

المرغوب������ة« )2007م(، و»حياة  العوا�ش������ف 

أ�شرار علم  فريدريك نيت�ش������ه« )2008م(، و»ا

الت�شريح« )2009م(، حيث يتكلم عن مر�س 

�شرطان الثدي ال������ذي اأودى بحياة �شديقته، 

لبير  و»النظام التحرري: الحياة الفل�شفية الأ

كامو« )2012م(، و»انهي������ار �شنم: الترهات 

»كو�شمو�س«  وكت������اب  )2010م(،  الفرويدية« 

بالمل������ذات«  و»االهتم������ام  2015م(،  آذار  )ا

المتع������ة« )2012م(،  )2011م(، و»عبقري������ة 

و»العثور على الم�ش������رة« )2013م(، وكتاب: 

ذية لدى مركيز رباني« )2014م(،  »�ُشَغف االأ

واأخيراً »درو�س في التاريخ الم�شاد للفل�شفة«، 

ال������ذي تُبث ف�شول منه ف������ي �شيف كل عام 

ذاعية. على قناة »فرن�شا الثقافية« االإ

وفي جميع كتبه هذه يلم�س القارئ نزعة 

اأونفري اإل������ى البحث عن المتعة، كما وي�شتم 

فيها رائحة الحرائق حيث نرى جثث فال�شفة 

ومفكرين ق������د تفحمت بعد اأن اأعاد اأونفري 
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وطرحها  ومرا�شالته������م  موؤلفاته������م  ق������راءة 

اأر�شاً. ففي كتاب������ه: »انهيار �شنم: الترهات 

الفرويدية« نجد باأن اأونفري اأعاد قراءة كتاب 

�شيغموند فرويد )1856 – 1939م( الطبيب 
النم�ش������اوي موؤ�ش�س عل������م التحليل النف�شاني 

أثرها بنق������د الذع له. لم يترك  فخ������رج على ا

أونف������ري لفرويد �شيئ������اً اإال وتفّح�شه متهماً  ا

اإياه بالدجل والهرطقة واالحتيال والن�شب، 

وا�شتغالل مر�شاه م������ن اأجل تحقيق الك�شب 

الم������ادي. ث������م قدمه في �ش������ورة رجل دجال 

وكاذب ي�شيطر علي������ه الج�شع وحب الظهور 

وديبي على  عندما يحاول تعمي������م مر�شه االأ

ن�شاني������ة باأ�شرها. و�شمن ه������ذا المنظور  االإ

جاءت طريقة فرويد ف������ي التحليل النف�شي 

أق������ول: »اإن كان  أنا ا بمثاب������ة عالج وهم������ي، وا

هناك ثمة �شخ�س انج������ذب اإلى اأمه ورغب 

ف������ي اأن يمار�س الجن�س معها، فهو �شيغموند 

فرويد الذي ط������ور نظرية »عق������دة اأوديب« 

َقها لها في العالم برمته، ثم اخترع لعالج  و�شوَّ

المر�شى النف�شيين طريقة دعاها بالتحليل 

أنا اأعتبر اأن المحللين النف�شانيين  النف�شي، وا

أتب������اع فرويد ينتمون اإل������ى طائفة دينية  من ا

ت�شتغ������ل �شلطتها الرمزية البت������زاز المر�شى 

ونفري كان فرويد  نف�شي������اً ومادياً«. وطبقاً الأ

أنه كان  أبيه لدرجة ا ذا عالقة مت�شنجة م������ع ا

أنه كان ذا حياة  يتمنى له الموت، اإ�شافًة اإلى ا

جن�شية م�شطربة. فم������ن جهة ات�شم بالحب 

ال�شديد للمال وكان يرف�س عالج وا�شتقبال 

الفق������راء. ومن جهة اأخ������رى كان اإذا فح�س 

مر�شاه اخت������رع مر�شاً وح������االت نف�شية لم 

ي�شتط������ع اأحد ال من تالميذه وال من غيرهم 

اإثبات وجودها. 

اأما فيما يخ�س عم������ق نظريته فهي اإما 

انعكا�������س لمزاجه المنح������ل، واإما �شرقة من 

أنه كان  أبح������اث �شبقته اأو عا�شرته، علم������اً ا ا

بارعاً في اإخف������اء مراجعه وم�شادر اأفكاره، 

علماً اأن المفاهيم التي ا�شتغل عليها فرويد 

نا، الذنب، وعقدة  مثل: الال�شعور، الكبت، االأ

اأوديب هي كله������ا مفاهيم، ابتكرها من قبله 

فال�شفة واأطب������اء مثل: »جوزيف بروير، بيير 

بياجي، وليام راي�س فاقتب�شها عنهم ون�شبها 

أنها من بنات اأفكاره. حتى  اإليه وقّدمها على ا

مفه������وم التحليل النف�شي الذي يدعي فرويد 

أ�ش�شه فه������و مفهوم اأوجده  أنه ه������و اأول من ا ا

الطبي������ب النم�ش������اوي جوزي������ف بروير الذي 

آنا( كانت م�شابة  طبقه على مري�شة تدعى )ا

باله�شتيريا في الع������ام 1880م، في حين اأن 

فرويد تحدث عنه في العام 1909م. 

كذلك اأعاد اأونفري ت�شورات البروفي�شور 

الفرن�شي ايف دوالج )1854-1920م( العالم 

ف������ي التاري������خ الطبيعي والباح������ث في علم 

الحيوان، ال������ذي قدم هو اأي�شاً فرويد وكاأنه 

أو م�شتنط������ق م�شاب بهو�س  قا�ش������ي تحقيق ا

جن�ش������ي، و�شاح������ب ذهن منح������رف خا�شع 
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نه وجد فيها  لمفاهيم منهجية انجر اإليها الأ

يرو�شي، تماماً كحب مدمن  ر�ش������ى لهو�شه االأ

أو المورفين لل�شم الذي يتجرعه.  الكوكايين ا

مر ه������و اأن فرويد وقبيل  و»الغريب ف������ي االأ

مماته بقلي������ل قام بح������رق كل اأوراقه. ولكم 

وراق محفوظة  كنا نتمنى لو بقيت ه������ذه االأ

حتى يومنا هذا لنعلم تماماً كيف بنى فرويد 

بالفعل نظريته في تف�شير االأحالم وتحولها 

اإل������ى غر�س اأول للباع������ث الجن�شي. كل هذه 

عنا�شر تدخل ف������ي �شياق �شيرة حياة فرويد 

مع بواعثه������ا الجن�شية المنحرفة. نحن نعلم 

اأن فرويد الذي تزوج قلما كان يطيق الجن�س 

أنه كان يرد عزوفه عن الجن�س  مع زوجته، وا

اإلى نظريته في اال�شتع������الء والت�شامي حتى 

يتحول الكبت اإلى خلق واإبداع، لكْن اأونفري 

يلحظ اأمراً اآخر هو �شلة فرويد باأخت زوجته 

التي توفي زوجه������ا باكراً. ومنذ ذلك الحين 

أة في بيت فرويد حيث  ا�شتقرت هذه الم������را

كان يق�شي معه������ا عطالته وي�شافر برفقتها 

أنا�������س ا�شتبهوا  اإل������ى اأماكن �شت������ى. وهناك ا

بعالقته معه������ا وال�شيما عندما ق�شيا بحجة 

أ�شبوعاً  فق������دان الغرف ف������ي اأحد الفن������ادق ا

كام������اًل في غرفة واحدة. هن������ا ينطبق عليه 

نهج َهتْك المحارم، وحتى ال�شذوذ الجن�شي 

وذلك من خالل اإح������دى ر�شائله مع فليا�س، 

وفي ه������ذه الر�شالة تاأخذ نظري������ة االزدواج 

الجن�ش������ي ن�شيبها من حي������ث عالقة فرويد 

خير اإلى 
بفليا�س ال�شاذة التي تف�شي بهذا االأ

اإح�شا�شه با�شطراب������ات بارانوية نتيجة كبته 

لحبه لفروي������د، مما يدفع به اإل������ى اأن يتاألم 

ويمزق ر�شائ������ل فرويد وينقطع عن التوا�شل 

معه. وعلى �ش������وء ذلك تبدو عملية التحليل 

النف�شي اأقل وزناً، وهي اأقرب اإلى الفن منها 

اإلى معالجة المر�س النف�شي.

أ�شطورة  أونف������ري بتحطي������م ا ول������م يكتِف ا

التحلي������ل النف�ش������ي لفرويد بل ع������اد ليحطم 

أ�شط������ورة المركيز دو�ش������اد )1740-1814م(  ا

لم لدى الغير،  ال������ذي كان يتلذذ باإح������داث االأ

والذي ال يزال ي�شغ������ل الموؤرخين والمثقفين 

الفرن�شيين منذ الق������رن التا�شع ع�شر، والذي 

ذهان  افتتن الفرن�شيون به حتى ج�ّشد في االأ

�شطورة. فبع�س  �شورة تكاد تكون اأقرب اإلى االأ

المثقفين جعلوه رم������زاً للثورة الفرن�شية التي 

انطلق������ت في الع������ام 1779 وهدم������ت �شجن 

البا�شتي������ل حيث كان يقبع مع بقية الم�شاجين 

ال�شيا�شيين الذين زّج بهم العهد الملكي نتيجة 

ونفري  مواقفه������م الثائرة �ش������ده. وبالن�شبة الأ

ذية لدى مركيز  فقد بّين في كتابه: »�شغف االأ

رّباني« باأن دو�شاد هو رجل محترف اعتداءات 

أو ثوري متخٍف في جلد اأرنب، واأن  جن�شي������ة، ا

�شجن������ه في قلع������ة البا�شتي������ل بباري�س لم يكن 

أف������كاره بل ب�شبب جرائم������ه الجن�شية  ب�شبب ا

ولى  وتعذيب������ه �شحاياه، فقد �ُشج������ن للمرة االأ

في العام 1763م ف������ي )فان�شان( بعد اتهامه 
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باعتداء جن�ش������ي عنيف على عاملة �شابة، ثم 

عدام غيابياً في العام 1772م  ُحكم عليه باالإ

أربع  بع������د اعتدائ������ه با�شتخدام العن������ف على ا

بغايا. وعلى اإث������ر ذلك هرب اإلى اإيطاليا ولم 

يتم القب�������س عليه اإال في العام 1784م حيث 

ت������م نقله اإلى البا�شتيل ف�شج������ن للمرة الثانية 

ع������ام 1789م، و�شرعان ما تم اإطالق �شراحه 

بع������د عملية مداهمة لل�شجن ق������ام بها الثوار 

أثرها بدء الثورة الفرن�شية  الذين اأعلنوا على ا

أ�شطورة  أونف������ري فاإن ا على الملك. وبح�شب ا

دو�شاد �ُشيدت عل������ى مغالطة تاريخية تحدث 

أبولينير )1880- عنها ال�شاع������ر الفرن�ش������ي ا

1918م( وهو �شاعر وناقد فني فرن�شي، دافع 

ع������ن الر�شامين التكعيبيي������ن، وكان قريباً من 

ال�شيريالية. عمل في العام 1909م على و�شع 

أ�شياد الع�شق«،  »مختارات« �شمن �شل�شل������ة: »ا

فابتدع للمركيز دو�شاد خ�شاالً و�شمائل لي�شت 

أ�شطورة دو�ش������اد الثوري  فيه، و�شن������ع بذلك ا

والمتمرد على النظام القائم، ون�شير الن�شاء، 

ومح������رر الجن�س، وتلقفه������ا بع�س الكتاب في 

فرن�شا وبع�������س الفنانين الذي������ن تماهوا مع 

دو�شاد، »ذلك المتحرر من كل قيد«. 

أونف������ري ل������م يلت������زم ك�شابقي������ه براأي  وا

�ش������ل وا�شتند اإلى 
أبوليني������ر بل ع������اد اإلى االأ ا

أمث������ال: مي�شليه،  كتاب������ات الموؤرخي������ن م������ن ا

ومي�شي������ل فوكو، وموري�������س بالن�شو، وفيليب 

آنا  �شول������رز، وروالن بارت، وج������اك الكان، وا

أرينت، وتاأمالت ريمون كينو، وكلها موؤلفات  ا

تحطم الهال������ة القديمة الت������ي �شربت حول 

دو�ش������اد وتدح�س كل ميزة كان������ت �شبباً في 

أونف������ري بعمق  أ ا ذي������وع �شيته. وعندم������ا قرا

كت������اب دو�شاد بعنوان: »مئ������ة وع�شرون يوماً 

أكثر  من �شدوم«، ور�شد قائم������ة مرعبة في ا

أة تخ�شع  من �شفحتين لعمليات تعذيب امرا

فيها لمرور َرْف�س محمر بالنار على فخذيها، 

واإلى ثقب ل�شانها، و�شلخ جلد رقبتها بعد اأن 

مر الذي يثبت باأن  قطع������ت حلمتا ثدييها، االأ

دو�ش������اد هو من هذا النوع من الرجال الذين 

لم لدى الغير من  كان������وا يتلذذون باإحداث االأ

�شباعه،  أو الإ الن�ش������اء طلباً للتهيج الجن�ش������ي ا

وهذا ما ن�شميه اليوم باالنحراف الجن�شي. 

واأما ثوريته فهي الكذبة الكبرى التي ر�شخها 

ميركي مان راي )1890-1976م(  الر�شام االأ

في ر�شم لوحة لوجه دو�شاد ملتحماً بحجارة 

ح�شن البا�شتيل وناظ������راً اإلى الح�شن وهو 

يحت������رق تحت �شربات الثوار، ثم كتب عليها 

أيه������ا الفرن�شيون، مزيداً من  ه������ذه العبارة: »ا

أردت������م اأن تكون������وا جمهوريين«.  الجه������د اإن ا

وبالفعل لم تمنع هذه اللوحة الموؤرخ الفرن�شي 

مي�شلي������ه الذي كان عل������ى عالقة مبا�شرة مع 

ن هذا الرجل، في  دو�شاد من الطعن فيها الأ

أي������ه، مخادع بارع ا�شتطاع اأن يوهم البع�س  را

أن�ش������ار »اليعاقب������ة« الجمهوريين،  ا باأنه من 

أر�شتقراط������ي يكره المزارعين  أنه ا في حين ا
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ويعتبرهم بوؤ�ش������اء ينبغي جلدهم، كما ويحن 

أو ما ي�شميه »بالفردو�س  قطاع ا اإلى عه������د االإ

قطاعي«. ويذكر اأونفري باأن دو�شاد عاد  االإ

وزّج به في ال�شجن في العام 1794م اأي بعد 

انطالق الث������ورة الفرن�شية ب�������6 �شنوات بعد 

اأن وجه له الث������وار تهمة التعاون مع الحر�س 

الملك������ي، مما جعل زعيم الث������وار روب�شبيير 

يتفطن لنفاقه وخطاب������ه المزدوج ويلقي به 

في ال�شجن حيث ل������م يطلق �شراحه اإال بعد 

حادثة قتل روب�شبيير بو�شاطة المق�شلة. 

أة  وفيم������ا يتعلق بموقف دو�ش������اد من المرا

م التي تنجب، والتي  فهو ال يرى فيه������ا اإال االأ

�شياء  هي ف������ي نظره مجرد �ش������يء »ك�شائر االأ

الت������ي يمكن ل������ه اأن يتمتع بها كلم������ا ا�شتطاع 

ذى الذي  اإل������ى ذلك �شبياًل، ولكن في اإطار االأ

يلحقه بها. وفي كتاب������ه: »مئة وع�شرون يوماً 

من �ش������دوم« الذي ال يزال متحف اأور�شي في 

باري�س يحتفظ به ب�شكل مخطوطة ُقّدر ثمنها 

أ فيه ما يناهز  موؤخ������راً ب�7 ماليين يورو نق������را

ال�������600 جريمة �شنيعة ال ت�شدر اإال عن نف�س 

مري�شة، وهو ما قاده في النهاية اإلى م�شت�شفى 

مرا�س العقلية في بلدة »�شارنتون« الواقعة  االأ

في جنوب العا�شم������ة الفرن�شية باري�س حيث 

ق�شى نحبه في العام 1814م.

خال�شة القول: ي�شكل اأونفري حالة خا�شة 

ف������ي الفل�شفة الفرن�شية المعا�شرة، وذلك من 

حيث مو�شوعاته المختارة ومن حيث االنت�شار 

الوا�ش������ع الت������ي تحظى به كتبه عن������د القراء. 

وبالفعل تبتعد ال�ش������ورة النمطية للفيل�شوف 

عند التقرب من مي�شي������ل اأونفري، فهو اأحد 

أ يزرع  اد، الذين بدا الفال�شفة الفرن�شيين الروَّ

البلبلة في نفو�س الفرن�شيين، ويهّز فرن�شا من 

عماق نتيجة تطرق������ه لق�شايا ال�شاعة من  االأ

�شيا�ش������ة اإلى فن وم�شرح ومو�شيقى، بالمقدار 

نف�شه ال������ذي يت�شدى في������ه للتاريخ الفل�شفي 

ديان ال�شماوية  للع�شور القديمة، م������روراً باالأ

وانتهاًء بما يراه اليوم ع�شراً لمذهٍب و�شعي 

جديد بعد اأن اأ�شبح الم�شتقبل قاتماً..

- جري������دة »الخب������ر« الجزائري������ة، مق������ال: »موق������ف اأونفري من فروي������د«، للكات������ب حميد عبد الق������ادر، تاريخ 

2010/6/5م.

- مجلة »لوبوان«، تاريخ 2015/3/15م.

- مجل������ة »لوبوان« تاري������خ 2015/2/12م، مقال بعنوان: »ه������ذه المافيا التي تدعي الي�ش������ار«، بقلم �شيبا�شتيان 

لوفو.

- مقال بعنوان: اأونفري فيل�شوف النمطي، بقلم: مي�شيل مارازانو، مجلة »لوبوان«، تاريخ 2015/3/16م.

- مقال بعنوان: »اأونفري �شد الخوف والتع�شب واالأخالق ال�شيئة«، مجلة »لوبوان«، تاريخ 2015/3/12م.

الهوام�ش
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أوليفي������ه جي�شبيرت، مجلة »لوب������وان«، تاريخ  - مق������ال بعن������وان: »الفيل�شوف ال������ذي يهز فرن�شا«، بقل������م: فرانز ا

2015/3/12م.

- مجلة »لوبوان«، تاريخ 2015/3/18م.

- مق������ال بعنوان: »حوار مع الفيل�شوف الفرن�شي مي�شيل اأونفري على خلفية »معر�س الكتاب« الفرانكوفوني في 

بيروت«، بقلم: رلى را�شد، تاريخ 2014/11/6م.

- مقال بعنوان: »فرويد �شد فرويد«، موقع: »االتحاد اال�شتراكي«، تاريخ 2010/10/16م.

كثر �شهرة«، بقلم: حميد زنار، تاريخ 2014/5/4م. - مقال: »مي�شيل اأونفري الفرن�شي االأ

أي������وب �شابر، موقع: »منت������دى الهند�شة«، تاريخ  - مق������ال بعن������وان: »انهيار الترهات، �شن������م الفرويدية«، بقلم: ا

2010/11/25م.

- مق������ال بعن������وان: »الفيل�شوف الذي ينتقد الي�ش������ار التقليدي«، للكاتب اإيريك الرايادي������و، مجلة »لوبوان«، تاريخ 

2015/2/12م.

- مق������ال بعن������وان: حوار م������ع مي�شيل اأونفري، بقل������م داني غالي، �شحيف������ة »القد�س العربي������ة«، اللندنية، تاريخ 

2014/11/7م.

- جريدة »لوموند«، تاريخ 2015/1/18م.

- مقال بعنوان: »الفيل�شوف الفرن�شي مي�شيل اأونفري: الفكر الفرويدي �شحرّي«، حوار اأجرته ال�شحفية »كاترين 

غوليو«، ل�شالح مجلة »لوبوان« الفرن�شية، وترجمه: الح�شن عالج ل�شالح �شحيفة »القد�س العربية« اللندنية، 

تاريخ 2013/2/1م.

لبير كامو، مجل������ة »الم�شتقبل«، تاريخ  - مق������ال بعنوان: الفيل�ش������وف الفرن�شي مي�شيل اأونفري يعي������د االعتبار الأ

2012/1/16م.

- مقال بعنوان: نيت�شه: حياة فل�شفية، بقلم: »مي�شيل اأونفري«، مجلة »لوبوان«، تاريخ 15 تموز 2011م.

- مجلة »لير« الفرن�شية، تاريخ �شباط 2006م.

- �شحيفة »لوفيغارو« ال�شهرية، تاريخ 2015/4/8م. 
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اآثاري وموؤرخ.

العمل الفني: الفنان  علي الكفري.

❁

مرتكزات امليثولوجيا يف املنطقة العربية

د.خليل المقداد

❁

ةسةسًة الق�سم  سزخرت المنطقة العربية وخا�سزخرت المنطقة العربية وخا�

������ام وبالد س������ام وبالد س������ام وبالد  سرق������ي المتمثل ف������ي بالد ال�سرق������ي المتمثل ف������ي بالد ال� رق������ي المتمثل ف������ي بالد ال�سرق������ي المتمثل ف������ي بالد ال�س سال�سال�

�ص والبطوالت س�ص والبطوالت س�ص والبطوالت  سالرافدين بالعديد من الق�سالرافدين بالعديد من الق�

ن�سان  ورها اسورها اسورها االإ سلهة التي �سلهة التي � �ساطير عن االآ واالأ

باسباسباً, وكان منطلق  سالقديم حيث كان الخيال خ�سالقديم حيث كان الخيال خ�

مور ينط������وي على الربط بين  جميع هذه االأ

افة سافة سافة  س�س� إل������ه الخالق والظواه������ر الطبيعية, اإ إل������ه الخالق والظواه������ر الطبيعية,  االإ

يات كان لها ح�سب المفهوم سيات كان لها ح�سب المفهوم سيات كان لها ح�سب المفهوم  سخ�سخ� خ�سخ�س سلى وجود �سلى وجود � اإ

ل بين كال الطرفينسل بين كال الطرفينسل بين كال الطرفين, وكٌل سلة الو�سلة الو� لة الو�سلة الو�س سال������دارج �سال������دارج �

ة.سة.سة. سله مرتبته الخا�سله مرتبته الخا�

و�سوف نرى اأن هذا التدرج في المفاهيم 

قد انتق������ل م������ن الميثولوجي������ا العربية اإلى 
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خ������رى بم������ا فيها  المعتق������دات العالمي������ة الأ

اليوناني������ة والالتينية الغربي������ة, وقد تعددت 

لهة في المنطقة العربية بتعدد الظواهر  الآ

خ�صية تتربع صخ�صية تتربع صخ�صية تتربع  صالطبيعية الكبرى, ث������م حلت �صالطبيعية الكبرى, ث������م حلت �

له مردوخ  إء, فنجد الإء, فنجد الإ لولوؤل وعلى عر�ش جميع هوعلى عر�ش جميع ه

لهة ومل������كاً عليها, وبعد  يد الصيد الصيد الآ ص�صب������ح �ص�صب������ح � أ قد ا

له وق�صة  إذلك تم������ت عملية الربط بي������ن الإذلك تم������ت عملية الربط بي������ن الإ

م ق�صة صم ق�صة صم ق�صة  صالخل������ق والتي تبلورت وعرف������ت با�صالخل������ق والتي تبلورت وعرف������ت با�

الخل������ق البابلية التي ترتك������ز على مفاهيم: 

شر�شر�ش ام الصام الصام الأ صفاعي- انق�صفاعي- انق� ال��ال��الم- التنين- الأ ������ �الظ����الظ���

أو الك������ون اإلى ن�صفين, الج������زء العلوي هو  ا

شر�شر�ش.  فلي هو الصفلي هو الصفلي هو الأ صماء وال�صماء وال� ماء وال�صماء وال�ص صال�صال�

له مردوخ في هذه الملحمة  إوكان دور الإوكان دور الإ

ماء ونثر النجوم والكواكب فيها, صماء ونثر النجوم والكواكب فيها, صماء ونثر النجوم والكواكب فيها,  صهو رفع ال�صهو رفع ال�

لهة ومنها  ال لال لالآ شوجعل بع�شوجعل بع�ش الكواك������ب موطناً

مت صمت صمت  صخرين الذين ق�صخرين الذين ق� لهة الآ شنو/بعل وبع�شنو/بعل وبع�ش الآ اأ

عليهم الكواكب ليكون لكل واحد منهم فيها 

بيت اأو كوكب.

له������ة  ل������ه م������ردوخ كبي������ر الآ إوكان دور الإوكان دور الإ

شر�شر�ش تتمح������ور حول خلق  ومعجزته ف������ي الأ

ان يعبده وي�صلي له, فان يعبده وي�صلي له, فاأخذ  أ ان من صان من صان من اأجل ا صن�صن� الإ

يعجن الت������راب بدمائه, وي�صن������ع من الطين 

������اص������اص������اً يقوم������ون على عبادت������ه وال�صالة له.  صنا�صنا� أ ا

رية في تلك الق�صة.صرية في تلك الق�صة.صرية في تلك الق�صة. صكلت الب�صكلت الب� كلت الب�صكلت الب�ص صوهكذا ت�صوهكذا ت�

������اص������اص������اً وخا�صًة عند  صي�صي� أ اعتقاد اعتقاد ا اد اصاد اصاد ال صوق������د �صوق������د �

مر كان  اكاديين ب������اكاديين ب������اأن العالم في ب������ادئ الأ الأ

كل من عن�صر واح������د وهو الماء والذي صكل من عن�صر واح������د وهو الماء والذي صكل من عن�صر واح������د وهو الماء والذي  صيت�صيت�

يتكون بدوره م������ن عن�شرين هما اب�شو الماء 

العذب، وتيامات الم������اء المالح وبتزاوجهما 

انبثق������ت الخليق������ة. كما �ش������اد االعتقاد باأن 

له������ة يمتازون ع������ن الب�شر ب������اأن لهم حياًة  االآ

أي�شاً  أبدية، وقد �شاد االعتقاد عند بع�شهم ا ا

لهة الو�شيطة كانت تجمعهم بع�س  اأن هذه االآ

حا�شي�������س مع الب�ش������ر، ولكن  ال�شف������ات واالأ

يختلفون عنهم ف������ي �شفات ال�شر الموجودة 

ن�شان.  عند االإ

كما كان االعتقاد لديهم اأن العالم ينق�شم 

أق�ش������ام وهي: ال�شم������اء وي�شيطر  اإل������ى ثالثة ا

ر�س وي�شيطر  أنو. والهواء واالأ له ا عليهم������ا االإ

أنليل. والبح������ار والمحيطات  له ا عليهم������ا االإ

له مردوخ  له اأنكي. اأما االإ وي�شيطر عليها االإ

لهة، ومن هنا ربط  فق������د اأ�شبح ملكاً على االآ

ل������ه مع ق�شة الخلق التي ذكرت  البابليون االإ

�شابقاً.

مر عن������د ال�شومريين حيث  ثم تط������ور االأ

لهة مجامع وكثر عددهم وتوزعت  اأ�شبح لالآ

لهة التي تقرر م�شائر  مهامهم ومنها مجمع االآ

لهة  الب�ش������ر وعدده������م �شبعة. ثم مجم������ع االآ

العظام وعددهم خم�ش������ون اإلهاً ولكل واحد 

منهم مهمته الخا�شة ب������ه. ولذلك اأ�شبحت 

كثر �شلة  ق������رب واالأ هذه المعتقدات هي االأ

والت�شاق������اً بالمعتقدات غير العربية ولذلك 

كثر  غريقية ه������ي االأ كان������ت الميثولوجيا االإ

غريق التفكير في  �شلًة بها من������ذ اأن اأخذ االإ
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مر في المناطق  ذلك بع������د اأن ا�شتقر بهم االأ

الجغرافية القريبة من بالد ال�شام.

له������ة جميعاً كانت عنا�شر  وفوق هذه االآ

الكون الكب������رى ذات الوجود الدائم والثابت 

ر�������س- الهواء- الماء(  وه������ي: ) ال�شماء- االأ

لهة خ�شو�شياتها. ويعول ال�شومريون  ولهذه االآ

ربعة في اإنتاج حياة بقية 
لهة االأ على هذه االآ

لهة  الكائن������ات ولذل������ك �شميت عنده������م باالآ

الخالق������ة وهم: اآن: اإله ال�شم������اء. وكي: اإلهة 

أنليل: اإله الهواء  ر�س وزوجة اإله ال�شماء. وا
االأ

ر�س. واأنكي: اإله الماء. 
ابن اإلهي ال�شماء واالأ

أوتو: اإله ال�شم�س وابن اإله  ونانا: اإله القمر. وا

القمر. واإينانا: اإلهة كوكب الزهرة.

اأما ف������ي البادية ال�شوري������ة والتي ت�شمل 

ردنية  را�ش������ي ال�شوري������ة واالأ الكثير م������ن االأ

واأرا�شي الجزيرة العربية والعراق الجنوبي 

لهة على  ف������ي ق�شمه ال�شرقي فقد �شورت االآ

لهة  نح������ٍو قريٍب من ذلك بحيث تم تق�شيم االآ

اإلى ثالثة فروع وهي:

له������ة ال�شم�شي������ة وتت�ش������كل م������ن:  1-  االآ

ب������ل- بع������ل �شامين. وه������وؤالء يظه������رون في 

ول وبالمعن������ى والتعبير نف�شيهما،  المقام االأ

كما اأن مظاهرهم كان������ت متميزة اأي�شاً في 

ك�شاء والهيئة. ت�شخي�شهم في الذقن واالإ

له بل المقد�شة والتي تظهر  2-  ثالثية االإ

على �ش������كل �شخ�س ي�شتند عل������ى م�شاعدين 

له  ل������ه يرحبول اإل������ه ال�شم�س. واالإ اثنين: االإ

أقل������ي بول اإله القمر الل������ذان يحتالن مكاناً  ا

لهة  ح�شا�ش������اً في الت�شوي������ر الت�شخي�شي لالآ

التي ظهرت في مدين������ة تدمر ذات العر�س 

التركيبي الثالثي؛ حيث يظهر كل واحد في 

أنهم بالنتيجة  خر، اإال ا
داخل������ة مختلفاً عن االآ

يظهرون بالت�شاوي.

لهة التي �شورت فوق الم�شكوكات  3- االآ

النقدية التدمرية حيث ظهرت بمظهر ثالثي 

له������ة: يرحبول -ملك  مقد�������س ومكون من االآ

لهة الثالثية تتخ�ش�س  بل- �شم�س، وهذه االآ

آله������ة �شم�شية وقد �ش������وروا بال�شيء  بكونها ا

نف�ش������ه والحال������ة نف�شها، والثالث������ة جميعهم 

يظهرون وهم محاطون بهالة �شم�شية.

ل������ه اأقلي ب������ول اإله القمر  4- ويبق������ى االإ

وال������ذي يحتل موقع������اً ح�شا�ش������اً ورئي�شاً في 

أنه  لهة تدمر، اإال ا
الت�شخي�س الت�شوي������ري الآ

بالمقابل يبق������ى ال�شخ�شي������ة الوحيدة التي 

مر يدل على تعلق اأهل  تمثل القمر. وهذا االأ

تدمر بال�شم�س اأكثر من تعلقهم بالقمر ولكن 

مر ال  مع عدم اإغفال ذل������ك، كما اأن هذا االأ

ينطبق عل������ى �شكان البادي������ة ال�شورية فقط 

واإنما كان عبارة عن اعتقاد �شائد عند كثير 

من �شكان البوادي في المنطقة العربية.

ر�س  لهة المرتبطة باالأ أت������ي االآ ثم تا  -5

له������ة اتارقاتي/  والزراعة والت������ي مثلتها االإ

قاد التدمري والتي ظهرت في الميثولوجيا 

لهة  غريقي������ة والروماني������ة على �ش������كل االإ االإ
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جي، وق������د ظهرت و�شخ�شت ف������وق العديد 

م������ن اللوح������ات الف�شيف�شائي������ة ف������ي المدن 

ال�شورية، وكذلك فوق العديد من المنحوتات 

المتعددة.

نهار  كما اعتقد ال�شومري������ون اأن مياه االأ

ر�س، بمعنى  تنب������ع من مياه العمق تح������ت االأ

أو ال�شائ������ل  المي������اه الكامن������ة ف������ي الرح������م ا

المخ�شب؛ لهذا ينفرد ال�شومريون بالتفكير 

لهة الخالقة. ومن هنا ن�شاأت  باأن الماء هو االآ

فكرة التكوين عن������د ال�شومريين والتي تقول 

ر�س هي القر�س ال�شفلي في الحياة،  باأن االأ

أو ال�شائل  موات اأي مياه العمق ا ويليها مقر االأ

المخ�شب. اأما ال�شماء فهي قر�س يعلو قر�س 

ر�س، ولكنه على �شكل قبة محدبة تحيط  االأ

ر�شي، وما بينهما اأي بين القبتين  بالقر�س االأ

ر�س يتكون الف�شاء حيث يمرح  ال�شم������اء واالأ

الهواء.

أنليل عندما  وكان االعتقاد ال�شائ������د اأن ا

ر�س و نظم  انتهى من ف�ش������ل ال�شماء عن االأ

ر�س عين  كون������ه و قرر خلق الب�شر عل������ى االأ

ر�س  أنلي������ل باآلهة االأ ن�شان ثم اتحد ا ا�ش������م االإ

م، وهناك  أباه لال�شتيالء على االأ أزاح ا بعد اأن ا

ر�س اأنجبت الزرع.  اعتقاد اآخر يقول باأن االأ

ن�شان فقد خرجا من طينها  اأما الحيوان واالإ

كالدود.

أ�شطورة اأو ملحمة  ول������و اأمعنا النظر في ا

جلجام�س لوجدناها عبارة عن ملخ�س لما 

كان يج������ول في اأذه������ان النا�س ف������ي جميع 

المناطق العربية، وبذلك فهي تعبير �شادق 

عما كان يجول في اأذهان �شكان هذه المناطق 

وخا�شًة عن كل ما يحيط بالخلق �شواء كانوا 

ر�شية اأو  أو كون������اً محيطاً بالك������رة االأ ب�ش������راً ا

مخلوق������اٍت اأخرى، ولذلك ج������اءت الملحمة 

أه������م الظواهر المحيطة  أو ا كتف�شير لبع�س ا

ن�شان ومنها ال�ش������راع الدائم بين الخير  باالإ

آنو كبير  ل������ه ا لهة مثل االإ وال�ش������ر وت�شمية االآ

لهة، وع�شتار اإلهة الع�شق والحرب، و�شم�س 
االآ

لهة اإيا اإلهة الحكمة والمياه  اإله ال�شم�س واالإ

لهة،  مر بالن�شبة اإلى بقية االآ
العذبة وهكذا االأ

خرى  ثم انتقلت هذه الملحمة اإلى ال�شعوب االأ

وف�شرت ون�شخت بط������رق تتنا�شب مع عقلية 

يديولوجي. كل مجتمع وتطوره الفكري واالأ

له اأهور مازدا  ولهذا اعتقد الفر�س اأن االإ

ل������ه اأهرمان  على واالإ كان اإل������ه الن������ور في االأ

�شفل. كما  أو اإله ال�شر ف������ي االأ اإله الظلم������ة ا

كان االعتقاد ال�شائ������د عندهم كما جاء في 

ف�شتا اأن الموتى يبعثون وتعود الحياة اإلى 
االأ

نفا�س ويخلو العالم  ج�شام وتتردد فيها االأ االأ

أب������د الدهر من ال�شيخوخة  المادي كله اإلى ا

.
)1(
والموت والف�شاد واالنحالل

أي�شاً اأن تف�شير خلق الب�شر كما  ونالحظ ا

جاء في ملحمة جلجام�س يت�شابه تقريباً مع 

ق�شة خلق اآدم وحواء ومن ثم بحثهما الدائم 

عن المعرفة والخلود، وكان من نتيجة توقهما 
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أو الف�شولية في التعرف  للمعرفة والخل������ود ا

أ�ش������رار المجهول اأن �شب������ب ذلك لهما  على ا

النزول من الجنة بعد اأن اأغواهما ال�شيطان 

مر اهلل عز وجل.  ح�شداً وكبرياًء وع�شياناً الأ

وكم������ا ذكر ذلك بالقراآن الكري������م: )َوُقْلَنا َيا 

���َة َوُكاَل ِمْنَه���ا  آَدُم ا�ْصُك���ْن اأَن���َت َوَزْوُج���َك اْلَجنَّ ا

َجَرَة  ْئُتَم���ا َوَل َتْقَرَبا َه����ِذِه ال�صَّ َرَغ���دًا َحْيُث �صِ

ْيَطاُن  ُهَم���ا ال�صَّ اِلِمي���َن. َفاأََزلَّ َفَتُكوَنا ِم���َن اْلظَّ

ا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطوْا  َعْنَها َفاأَْخَرَجُهَما ِممَّ

ْر�صِ ُم�ْصَتَقرٌّ  ُكْم ِلَبْع�صٍ َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي الأَ َبْع�صُ

ِه َكِلَماٍت  بِّ آَدُم ِمن رَّ ���ى ا َلى ِحيٍن. َفَتَلقَّ َوَمَت���اٌع اإِ

.
)2(
ِحيُم( اُب الرَّ وَّ ُه ُهَو التَّ نَّ َفَتاَب َعَلْيِه اإِ

وهذا يعني اأن ال�شيطان كان عدواً لبني 

اآدم منذ الخليقة وخا�شًة عندما �شاهده وهو 

يعي�س في الجنة مع زوجته وهو في بحبوحة 

العي�س وقمة ال�شعادة والهناء ورغد العي�س، 

لذلك فما فتئ يالحق������ه حتى اأغواه واأطغاه 

أنزله من الجنة، وبهذا الخ�شو�س فقد جاء  وا

ف������ي القراآن الكريم في موق������ٍع اآخر وكتاأكيد 

على ق�شية العداء الم�شتفحل عند ال�شيطان 

َدَم  ْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَك���ِة ا�ْصُجُدوا ِلآ ن�شان: )َواإِ لالإ

نَّ َهَذا  آَدُم اإِ ْبِلي�َص اأََبى. َفُقْلَنا َيا ا لَّ اإِ َف�َصَجُدوا اإِ

ِة  ُكَما ِمَن اْلَجنَّ َك َوِلَزْوِجَك َفاَل ُيْخِرَجنَّ َعُدوٌّ لَّ

نَّ َل���َك اأَلَّ َتُج���وَع ِفيَه���ا َوَل َتْعَرى.  َفَت�ْصَق���ى. اإِ

َلْيِه  َحى. َفَو�ْصَو�َص اإِ َك َل َتْظَماأُ ِفيَها َوَل َت�صْ َواأَنَّ

���َك َعَلى �َصَجَرِة  آَدُم َهْل اأَُدلُّ ْيَط���اُن َقاَل َي���ا ا ال�صَّ

اْلُخْل���ِد َوُمْل���ٍك لَّ َيْبَلى. َف���اأََكاَل ِمْنَه���ا َفَبَدْت 

َفاِن َعَلْيِهَما ِمن  آُتُهَما َوَطِفَقا َيْخ�صِ َلُهَما �َصْوا

ُه َفَغَوى. ُثمَّ اْجَتَباُه  آَدُم َربَّ ى ا ِة َوَع�صَ َوَرِق اْلَجنَّ

���ُه َفَت���اَب َعَلْي���ِه َوَهَدى. َق���اَل اْهِبَط���ا ِمْنَها  َربُّ

ُكم  ِتَينَّ ���ا َياأْ مَّ ُك���ْم ِلَبْع�صٍ َعُدوٌّ َفاإِ َجِميع���ًا َبْع�صُ

لُّ َوَل  َبَع ُه���َداَي َف���اَل َي�صِ ���ي ُه���ًدى َفَمِن اتَّ نِّ مِّ

نَّ َلُه َمِعي�َصًة  َي�ْصَقى.َوَمْن اأَْعَر�َص َعن ِذْكِري َفاإِ

)3(
نكًا َوَنْح�ُصُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَْعَمى(. �صَ

وق������د ت�شابهت ه������ذه الق�ش������ة اأي�شاً مع 

أنكي������دو عندما خ�ش������ر ع�شيرته من  ق�ش������ة ا

الحيوانات وقوته الج�شدية مقابل الح�شول 

على المعرفة والح�ش������ارة، وكذلك مو�شوع 

بدي عن الخلود من خالل  ن�شان االأ بحث االإ

بح������ث جلجام�س ع������ن الخل������ود والجنة وما 

ن�شان في ه������ذه الجنة من ال�شعادة  تخيله االإ

مرا�س والتاآخي بين  والنعيم والخلو م������ن االأ

خ������رى ومنه������ا الحيوانات،  المخلوق������ات االأ

وعدم وجود المنغ�شات باأ�شكالها المختلفة، 

ن�ش������ان اإلى الخلود من خالل  وكذلك توق االإ

بد. اأعماله العظيمة التي تبقيه لالأ

كما نج������د في الملحمة مو�شوعاً يتوافق 

م������ع ق�شة النب������ي نوح عليه ال�ش������الم وق�شة 

الطوفان و�شفينة النبي نوح وما حمل عليها 

من مخلوق������ات، وقد ذكر ذلك ف������ي القراآن 

ِمَن ِمن  ْ
���ُه َلن ُيوؤ َلى ُنوٍح اأَنَّ وِحَي اإِ الكري������م: )َواأُ

آَمَن َفاَل َتْبَتِئ�ْص ِبَما َكاُنوْا  لَّ َمن َق���ْد ا َقْوِم���َك اإِ

َنِع اْلُفْلَك ِباأَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َوَل  َيْفَعُل���وَن. َوا�صْ

ْغَرُقوَن.  ُهم مُّ نَّ ِذيَن َظَلُم���وْا اإِ ُتَخاِطْبِني ِفي الَّ
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ن  َم���ا َم���رَّ َعَلْي���ِه َم���الأٌ مِّ َن���ُع اْلُفْل���َك َوُكلَّ َوَي�صْ

ا  نَّ ا َفاإِ ن َت�ْصَخ���ُروْا ِمنَّ َقْوِمِه �َصِخ���ُروْا ِمْنُه َقاَل اإِ

َن�ْصَخ���ُر ِمنُكْم َكَما َت�ْصَخ���ُروَن. َف�َصْوَف َتْعَلُموَن 

ِتيِه َع���َذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِح���لُّ َعَلْيِه َعَذاٌب  َم���ن َياأْ

وُر ُقْلَنا  نُّ َذا َجاء اأَْمُرَن���ا َوَفاَر التَّ ى اإِ ِقي���ٌم. َحتَّ مُّ

لَّ  اْحِم���ْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َواأَْهَلَك اإِ

آَمَن َمَعُه  آَمَن َوَما ا َمن �َصَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن ا

لَّ َقِليٌل. َوَقاَل اْرَكُبوْا ِفيَها ِب�ْصِم الّلِ َمْجَراَها  اإِ

ِحي���ٌم. َوِهَي َتْجِري  ي َلَغُفوٌر رَّ نَّ َربِّ َوُمْر�َصاَه���ا اإِ

ِبِهْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَب���اِل َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن 

َع  َعَن���ا َوَل َتُكن مَّ ِف���ي َمْع���ِزٍل َيا ُبَن���يَّ اْرَك���ب مَّ

ُمِني  َلى َجَب���ٍل َيْع�صِ اْلَكاِفِري���َن. َق���اَل �َص���اآِوي اإِ

َم اْلَيْوَم ِم���ْن اأَْمِر الّلِ  ِم���َن اْلَماء َق���اَل َل َعا�صِ

ِحَم َوَحاَل َبْيَنُهَما اْلَم���ْوُج َفَكاَن ِمَن  لَّ َم���ن رَّ اإِ

اْلُمْغَرِقي���َن. َوِقي���َل َيا اأَْر�ُص اْبَلِع���ي َماءِك َوَيا 

ْمُر  ���َي الأَ �َصَم���اء اأَْقِلِع���ي َوِغي����صَ اْلَم���اء َوُق�صِ

ْلَقْوِم  َوا�ْصَت���َوْت َعَل���ى اْلُج���وِديِّ َوِقي���َل ُبْع���دًا لِّ

.
)4(

اِلِميَن( الظَّ

أي�شاً العدد �شبعة الذي  وتب������رز الملحمة ا

أيام وقد ذكر  يذك������ر بخلق الكون في �شبع������ة ا

���ِذي َخَلَق   الَّ
ُ ذلك في الق������راآن الكريم: )اللَّ

اٍم  ِة اأَيَّ تَّ ْر�َص َوَم���ا َبْيَنُهَما ِفي �صِ َماَواِت َواْلأَ ال�صَّ

ن ُدوِنِه ِمن  ُث���مَّ ا�ْصَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِص َما َلُكم مِّ

.
)5(
ُروَن( َوِليٍّ َوَل �َصِفيٍع اأََفاَل َتَتَذكَّ

وكذلك خل������ق تكوين ال�شم������اوات ال�شبع 

كما جاء في �شورة النب������اأ: )َع���مَّ َيَت�َصاءُلوَن. 

ِذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن.  َباإِ اْلَعِظيِم. الَّ َعِن النَّ

َكالَّ �َصَيْعَلُم���وَن. ُثمَّ َكالَّ �َصَيْعَلُموَن. اأََلْم َنْجَعِل 

ْر����صَ ِمَهادًا. َواْلِجَب���اَل اأَْوَت���ادًا. َوَخَلْقَناُكْم  اْلأَ

ْيَل  اأَْزَواجًا. َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم �ُصَباتًا. َوَجَعْلَنا اللَّ

َه���اَر َمَعا�صًا. َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم  ِلَبا�صًا. َوَجَعْلَنا النَّ

.
)6(
َدادًا( �َصْبعًا �صِ

ي������ام الت������ي ا�شتمر بها  وكذل������ك عدد االأ

الطوفان، وجميع هذه الق�ش�س توؤكد قد�شية 

�شبوع. أيام االأ الرقم �شبعة ومنها ا

وقد توافقت ملحم������ة الخلق عند جميع 

ال�شعوب التي �شكنت بالد ال�شام وبالد مابين 

كادي������ون والبابليون  النهري������ن بما فيه������م االأ

�شوريون، فنجد  وال�شومريون والكنعانيون واالآ

آ�شور ياأخذ دور مردوخ كما ياأخذ بعل  ل������ه ا االإ

ال������دور نف�شه عن������د الكنعانيي������ن الذي يقوم 

بمهم������ة الخلق التي قام بها بعل البابلي )اأي 

آنكي( ال�شومريون. أنليل- ا مردوخ- ا

وق������د ف�شر بع�������س الباحثين ومنهم جان 

ن�شان من طين  بوتي������رو اأن االعتقاد بخلق االإ

ج�شام الب�شري������ة من الطين جاء  أو �شن������ع االأ ا

أكثر م������ن اأي منطقٍة  في منطق������ة ال�ش������رق ا

اأخرى؛ اأي تلك المنطقة التي كان يلعب فيها 

الفخار دوراً كبيراً حيث نجد �شنع التماثيل 

م������ن الطين الفخ������اري ب�شكل اإن�ش������ان يعتبر 

. ولكن واإن 
)7(
عماًل منت�شراً ب�شورٍة وا�شع������ة

كان هذا عاماًل حتمياً حيث كانت المنطقة 

هي ال�شباقة اإلى التطور الح�شاري و�شناعة 

الفخ������ار وغي������ره، اإال اأن المعتقدات الدينية 

�شبقت هذه الفترات باآالف ال�شنين.
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مرتكزات الميثولوجيا في بالد النيل:

ولو عدنا اإلى مرتكزات الميثولوجيا عند 

�شعوب حو�س النيل وخا�شًة ال�شعب العربي 

ول كان يدور  الم�شري لوجدن������ا المرتكز االأ

ح������ول ملحمة البعث بعد الحياة الدنيا، وقد 

وائل العديد من الق�ش�س  ن�شج الم�شريون االأ

�شطورة لها  حول هذا المو�شوع حيث كانت االأ

ح�ٌس فل�شفي عميق ف������ي نفو�س الم�شريين، 

وكان مفهوم الموت والبعث من جديد م�شاألة 

كبر  له االأ م�شلَّماً بها، كما اآمن الم�شريون باالإ

لهة، كما اآمنوا  لهة الو�شط وباأن�شاف االآ وباالآ

لهة  بالظواه������ر الطبيعي������ة وم�شبباته������ا واالآ

الم�شوؤول������ة عنها وع������ن ن�شاأة الك������ون وخلق 

ن�شان. االإ

أب������رز المعتق������دات الميثولوجي������ة عند  وا

الم�شريين تركزت ح������ول خلق الكون وخلق 

ن�ش������ان وكذلك خل������ق ال�شم������اء وال�شم�س  االإ

أ�شطورة اأو ملحمة  ر�س... اإلخ ثم ا
والقمر واالأ

له �شت، ثم الملحمة التي  له اأوزيري�س واالإ االإ

لهة واأخيراً  تمحورت حول مفهوم الب�شر واالآ

خرة والح�شاب. ملحمة البعث والحياة االآ

وق������د ارتبط������ت ملحم������ة الخل������ق عند 

أو الخواء  له ن������ون ا الم�شريي������ن القدامى باالإ

أو كتلة بداخلها  الذي كان عبارة عن هال������ة ا

ل������ه نون تبزغ  بذور الحي������اة الكامنة ومن االإ

له بطريقٍة �شحرية،  ال�شم�س الت������ي �شكلت االإ

وبعد اأن يت�ش������كل رع الذي يولد من ال�شم�س 

يعلن نف�شه حاكم������اً للكون، وبعد ذلك ير�شل 

ر�������س ويتم ت�شكيل  أ�شعت������ه الذهبي������ة اإلى االأ ا

ر�س ب�شهولها وجبالها ورمالها. االأ

ر�س فقد �شبقها  اأما بخ�شو�������س خلق االأ

له �شو رب الهواء  خلق الهواء الذي مثل������ه االإ

والجفاف ثم تولدت الربة تفنوت التي كانت 

تمثل ال������رذاذ، ومن خالل اتح������اد الجفاف 

والرطوب������ة نتج الجيل الثال������ث وهما زوجان 

لهة نوت  ر�س واالإ له ج������ب رب االأ آخ������ران االإ ا

ر�س  رب������ة ال�شماء، ثم رزق������ت ال�شم������اء واالأ

باأربعة اأوالد مكونين الجيل الرابع وهم على 

التوالي: اأوزيري�س- اإيزي�س- �شت- نفتي�س.

لهي������ن اأوزيري�س  أم������ا ملحم������ة كل من االإ ا

و�شت عند الم�شريين القدامى فقد ظهرت 

ر�س ب�شبب الغيرة  عندما ظهر ال�شر فوق االأ

له اأوزيري�س  له �شت واأخيه االإ والح�شد بين االإ

وخا�شًة بعد اأن اأ�شب������ح اأوزيري�س ملكاً على 

م�شر حيث قتل �شت الذي اعتبر رمزاً لل�شر 

اأخ������اه. وبه������ذه المنا�شبة ج������رى احتفال تم 

خالله عر�س تابوت رائ������ع قام الكثير ممن 

ح�شر االحتفال بالنوم داخل هذا التابوت.

اإال اأن ه������ذا التابوت لم ينا�شب اأحداً من 

وزيري�س  الحا�شرين حي������ث كان مخ�ش�شاً الأ

ال������ذي و�شع فيه ث������م األقي في نه������ر النيل، 

له������ة اإيزي�س وجدت التابوت واأنقذت  لكن االإ

له �شت  من ف������ي داخله، وعند ذلك ق������ام االإ

أ�شالئه على  بتمزيق ج�شد اأوزيري�س وتفريق ا
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قاليم المحيط������ة بنهر النيل، وبعد  جميع االأ

ذلك قام������ت الربة اإيزي�������س بم�شاعدة اأختها 

أ�شالء زوجها  نفتي�س برحلة من اأج������ل جمع ا

اأوزيري�س.

له  �شالء كافة ق������ام االإ وبع������د تجمي������ع االأ

خر  أنوبي�س اإل������ه التحنيط وحار�س العالم االآ ا

والم�ش������وؤول عن اإع������الن النتيج������ة النهائية 

للمتوفى بم�شاعدتها في تحنيط زوجها وقد 

له  لهة اإيزي�س وبعدها طلبت من االإ كافاأته االإ

ل������ه اأوزيري�س الحياة من  رع اأن يعي������د اإلى االإ

 واحد لتنجب وتجدد زواجها 
ٍ
جديد لمدة يوم

من اأوزيري�س وتنجب منه ولدها حور�س.

نجاب وخوفاً على ولدها  وبعد عملية االإ

خباأته ف������ي م�شتنقعات الدلت������ا تحت رعاية 

لهة حتحور )البقرة المر�شعة( حتى يبلغ  االإ

أ الحرب  الحل������م وي�شب بعدها ومن ث������م تبدا

بينه وبين عمه �شت، وبالنتيجة ينت�شر حور�س 

أثر ذلك تتم محاكمة برئا�شة  ال�شقر. وعلى ا

له ج������ب ويح�شل حور�س على ملك م�شر  االإ

أم������ا اأوزيري�س فين�شب حاكم������اً على العالم  ا

ال�شفلي اأو عالم الموتى.

�شاطير  ولدينا العديد م������ن المالحم واالأ

الت������ي تغنى به������ا وتحدث عنه������ا الم�شريون 

القدام������ى ومنها على �شبي������ل المثال ملحمة 

خلق الب�شر والقم������ر، وملحمة عرفت با�شم 

ملحمة خل������ق الب�شر، وملحم������ة الف�شل بين 

لهة، وملحم������ة البعث والح�شاب.  الب�شر واالآ

وف�شر الم�شريون في�شان النيل باأنه الدموع 

الت������ي ت�شفحه������ا اإيزي�س وهي تبك������ي اأخاها 

له �ش������ت. وعند  اأوزيري�������س ال������ذي قتل������ه االإ

الم�شيحيي������ن في م�شر تحول������ت الفكرة اإلى 

دموع القدي�������س ميخائيل ال������ذي كان يرجو 

اهلل اأن يرحم عباده الم�شريين ويظل يبكي 

ويت�شرع حتى ي�شتجاب دعاوؤه ويفي�س النيل 

من في�س دموعه.

ثم تولدت عقائ������د اإن�شانية كثيرة اأخذت 

مكانه������ا في اأفكار كثيرة وبي������ن �شعوب عدة 

في اأرج������اء الك������ون وجميعها كان������ت عبارة 

عن مح������اوالت جديدة لرحل������ة البحث عن 

اهلل. ومن اأج������ل اأن تهدي ال�شماء النا�س؛ اأو 

بمعنى اأ�شح من اأج������ل اأن يهدي الخالق عز 

أر�شلت  وج������ل العباد اإلى الطري������ق ال�شحيح ا

ر�س  الر�ش������ل بر�شاالت محددة اإل������ى اأهل االأ

ول������ى وتعرفهم  لتبعده������م ع������ن الجاهلية االأ

بحقيق������ة العالقة بي������ن الخال������ق والمخلوق 

أراد اهلل اأن يك�شفها  �شرار الت������ي ا وبع�������س االأ

�شرار  للنا�������س وهي غي�ٌس من في�������س من االأ

خرى التي اخت�س الخالق نف�شه بها ومنع  االأ

النا�س من البحث عنها.

وله������ذا ال�شبب فق������د ذكر ف������ي القراآن 

َباإِ اْلَعِظيِم.  الكريم: )َعمَّ َيَت�َصاءُلوَن. َع���ِن النَّ

���ِذي ُه���ْم ِفي���ِه ُمْخَتِلُف���وَن. َكالَّ �َصَيْعَلُم���وَن.  الَّ

ْر�َص ِمَهادًا.  ُثمَّ َكالَّ �َصَيْعَلُم���وَن. اأََلْم َنْجَعِل اْلأَ

َواْلِجَب���اَل اأَْوَتادًا. َوَخَلْقَناُك���ْم اأَْزَواجًا. َوَجَعْلَنا 
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ْيَل ِلَبا�صًا. َوَجَعْلَنا  َنْوَمُك���ْم �ُصَباتًا. َوَجَعْلَن���ا اللَّ

َدادًا.  َه���اَر َمَعا�ص���ًا. َوَبَنْيَن���ا َفْوَقُكْم �َصْبع���ًا �صِ النَّ

َراِت  اجًا. َواأَنَزْلَنا ِمَن اْلُمْع�صِ َراجًا َوهَّ َوَجَعْلَنا �صِ

اٍت  اجًا. ِلُنْخِرَج ِبِه َحّب���ًا َوَنَباتًا. َوَجنَّ َم���اء َثجَّ

. وفي مو�شٍع اآخر تم التاأكيد على 
)8(
اأَْلَفاف���ًا(

الق�شية نف�شها بقوله عز وجل:

َنامًا  ِخُذ اأَ�صْ آَزَر اأََتتَّ ِبيِه ا ْبَراِهيُم لأَ ْذ َقاَل اإِ )َواإِ

ِبيٍن.  ���اَلٍل مُّ ���ي اأََراَك َوَقْوَم���َك ِف���ي �صَ نِّ آِلَه���ًة اإِ ا

َم���اَواِت  ْبَراِهي���َم َمَلُك���وَت ال�صَّ َوَكَذِل���َك ُن���ِري اإِ

ا َجنَّ  ْر����صِ َوِلَيُكوَن ِم���َن اْلُموِقِني���َن. َفَلمَّ َوالأَ

ا اأََفَل  ي َفَلمَّ ْيُل َراأَى َكْوَكبًا َقاَل َه�َذا َربِّ َعَلْيِه اللَّ

ا َراأَى اْلَقَمَر َباِزغًا  ِفِليَن. َفَلمَّ ِح���بُّ الآ َقاَل ل اأُ

ْم َيْهِدِني  ا اأََفَل َق���اَل َلِئن لَّ ي َفَلمَّ َق���اَل َه����َذا َربِّ

ا َراأَى  ي���َن. َفَلمَّ الِّ ُكوَننَّ ِم���َن اْلَقْوِم ال�صَّ ���ي لأ َربِّ

ا  ���ي َه�َذا اأَْكَبُر َفَلمَّ ْم����َص َباِزَغًة َقاَل َه�َذا َربِّ ال�صَّ

ي  نِّ ا ُت�ْصِرُكوَن. اإِ مَّ ي َبِريٌء مِّ نِّ اأََفَلْت َقاَل َيا َقْوِم اإِ

ْر�َص  َماَواِت َوالأَ ِذي َفَطَر ال�صَّ ْهُت َوْجِهَي ِللَّ َوجَّ

.
)9(

َحِنيفًا َوَما اأََنْا ِمَن اْلُم�ْصِرِكيَن(

�شليمان مظهر، ق�شة الديانات، مكتبة المدبولي، القاهرة 2002م، �س313.  -1

يات: )35-37( من �شورة البقرة. االآ  -2

يات: )116-124( من �شورة طه. االآ  -3

يات: )36-44( من �شورة هود. االآ  -4

ية: )4( من �شورة ال�شجدة. االآ  -5

يات: )1-12( من �شورة النباأ. االآ  -6

�شيد القمني، ق�شة الخلق، المركز الم�شري لبحوث الح�شارة، م�شر، الطبعة الثانية، �س53.  -7

يات: )1-16( من �شورة النباأ. االآ  -8

نعام. يات: )74-79( من �شورة االأ االآ  -9

الهوام�ش
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نائب رئي�س الجمعية الكونية ال�سورية. ❁

بعاد اخلفية للكون الأ

مو�سى ديب الخوري

❁

بعاد الخفية للكون قديمة بل  اإنَّ فكرة الأ

وتار الفائقة ومن نظرية  واأقدم من نظرية الأ

الكون المت�ضخ������م اللتين اأعيد طرحهما من 

جديد، اإنم������ا كل من منظ������ور مختلف. كان 

بية العامة ضبية العامة ضبية العامة  ضت الن�ضت الن� تاي������ن قد و�ضع معادضتاي������ن قد و�ضع معادضتاي������ن قد و�ضع معادل ضين�ضين� آ ا

أبعاد فراغية. وفي  لف�ض������اء مكون من ثالثة ا

عام 1919م بره������ن الريا�ضي ثيودور كالوزا 

مل ضمل ضمل  ضت لت�ضت لت� يع هذه المعادضيع هذه المعادضيع هذه المعادل ضمكان تو�ضمكان تو� إن������ه بالإن������ه بالإ أ ا

أبعاد. لكن فكرته هذه لم تلق  اربعة اربعة ا أ اف�ضاء من اف�ضاء من ا

بعاد  قطت فكرة الضقطت فكرة الضقطت فكرة الأ ضهتم������ام و�ضهتم������ام و� الكثير من ال

اإل مع نظرية  �ضافية، ول������م تظهر مجدداً الإ

ا وفي نظريات جديدة ا وفي نظريات جديدة اأخرى 
)1(
وتار الفائقة الأ

. فعند التعمق 
)2(
مثل نظرية الت�ضخم الكوني

وت������ار الفائقة نجد  في مع������ادلت نظرية الأ

ة فيما بينها ضة فيما بينها ضة فيما بينها اإل بوجود  ض تكون متجان�ض تكون متجان� أنها ل ا

أبعاد ف�ضائية. ومن هنا يمكن  أو بافترا�������ض ا ا

بية مع النظرية ضبية مع النظرية ضبية مع النظرية  ضد الن�ضد الن� د الن�ن توحد الن�ن توّح وتار اأ لنظرية الأ

الكمومية. فعدم توافق النظريتين يرجع اإلى 

غائري. ضغائري. ضغائري.  ضت������وى ال�ضت������وى ال� ت������وى ال�ضت������وى ال�ض ضبنية الزم������كان على الم�ضبنية الزم������كان على الم�

بية العامة هي ضبية العامة هي ضبية العامة هي اأن  ضية في الن�ضية في الن� ية في الن�ضية في الن�ض ضفالفكرة الرئي�ضفالفكرة الرئي�

ربعة  الجاذبية تظهر بانحناء الزمكان ذي الأ

أبعاد. ا

يطاضيطاضيطاً بال�ضرورة،  ضنحناء يكون ب�ضنحناء يكون ب� لكن هذا ال

أو  بية العام������ة بانقطاعات ضبية العام������ة بانقطاعات ضبية العام������ة بانقطاعات ا ضم������ح الن�ضم������ح الن� م������ح الن�ضم������ح الن�ض ض ت�ض ت� لولول
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بانك�س������ارات ح������ادة. وعلى العك�������س، فعلى 

غائ������ري للميكانيك الكمومي، سغائ������ري للميكانيك الكمومي، سغائ������ري للميكانيك الكمومي،  سالم�ستوى ال�سالم�ستوى ال�

أ الريبة لهيزنبرغ حيث ت�سود الكون  ي�سود مبدا

تموجات عنيفة وحادة. فلو حاولنا ا�ستخدام 

������ف العالم س������ف العالم س������ف العالم  سمع������ادالت الن�سبي������ة العامة لو�سمع������ادالت الن�سبي������ة العامة لو�

ع لهذه سع لهذه سع لهذه  سن الحقل الثقالي الخا�سن الحقل الثقالي الخا� االكمومي فاالكمومي فاإ

وهات سوهات سوهات  س لت�س لت� سالتموج������ات الكمومي������ة �سيتعر�سالتموج������ات الكمومي������ة �سيتعر�س

السالساًل مع النظرية الن�سبية.  س�س� عنيفة ال تتوافق اأ

ا فا فاإنه  أوتاراً عنا بدالسعنا بدالسعنا بدالً من الج�سيمات ا سذا و�سذا و� افافاإ

أو تلطيف  كال تمدي������د سكال تمدي������د سكال تمدي������د ا س�س� ������كل من اس������كل من اس������كل من االأ سيتم ب�سيتم ب�

ح التعبير. سح التعبير. سح التعبير.  سن �سن � وهات سوهات سوهات اإ سهذه الت�سهذه الت�

بعاد دوراً من جهة اأخرى، لعب مفهوم االأ

خم الكوني التي حاولت سخم الكوني التي حاولت سخم الكوني التي حاولت  س في نظرية الت�س في نظرية الت� هاماً

ولى م������ن عمر الكون.  تف�سي������ر اللحظات االأ

اساساً تقدم اإمكانية لتوحيد  سي�سي� أ وهذه النظري������ة ا

الن�سبي������ة العامة مع الميكاني������ك الكمومي. 

بعاد من منظور يبدو  وهي تط������رح مفهوم االأ

أكواناً ������د الكون با�ستمرار ، حيث يول������د الكون با�ستمرار ، حيث يولِّ������د الكون با�ستمرار ا اساساً سمده�سمده�

اتتميز باتتميز باأبعاد مختلفة عن كوننا. 

يات مفهوم سيات مفهوم سيات مفهوم  س مفه������وم البعد في الريا�س مفه������وم البعد في الريا� اإنَّ

رة سرة سرة  سدد تقديم محا�سدد تقديم محا� دد تقديم محا�سدد تقديم محا�س س، ول�سنا ب�س، ول�سنا ب� محدد تماماً

إارة اإلى  اارة اإارة  ارة سارة س س�س� بعاد. لكن ال بد من االإ
ية عن اسية عن اسية عن االأ سريا�سريا�

بعاد التي يتناولها الفيزيائيون  اأن مفه������وم االأ

حة وعلى نظرية سحة وعلى نظرية سحة وعلى نظرية  سترتكز على تعريف������ات وا�سترتكز على تعريف������ات وا�

بعاد.  ة باسة باسة باالأ سية متكاملة خا�سية متكاملة خا� ية متكاملة خا�سية متكاملة خا�س سريا�سريا�

نظريـــة  واإثبـــات  �سافيـــة  الإ بعـــاد  الأ

وتار الفائقة الأ

ال يمكن لنظرية بهذا الجمال الريا�شي 

اإال اأن تك������ون �شحيح������ة. تلكم ه������ي الحجة 

الت������ي يقدمها اأ�شحاب النظري������ة والقائلون 

به������ا طالم������ا ال يمكن البره������ان عليها حتى 

ن تجريبياً. اإنه������ا النظرية الوحيدة اليوم 
االآ

�شا�شية في  التي توّحد جميع النظري������ات االأ

الفيزياء في و�شف واحد للكون. 

بعاد  هل ت�شاءلن������ا يوماً ما ه������و اأ�شل االأ

الثالث������ة للكون التي نعرفها كلنا؟ وهل خطر 

بعاد يمكن اأن تكون  في بالنا يوماً اأن هذه االأ

مختلفة واأكثر عدداً بحيث ال يمكننا اإدراكها؟ 

أبعاد  وت������ار الفائقة �شتة ا تقدم لنا نظرية االأ

قل. وهي النظرية الوحيدة  اإ�شافي������ة على االأ

التي تجمع حالياً بي������ن الميكانيك الكمومي 

ال������ذي ي�شف عال������م الج�شيم������ات الدقيقة 

والنظرية الن�شبية العامة التي ت�شف الثقالة 

في الكون الكبير. 

الج�شيمات  وت������ار  االأ ت�شتب������دل نظري������ة 

�شا�شية  النقطية كافة، الت������ي ت�شكل البنى االأ

للمادة ولتفاعالته������ا، ب�شيء واحد ممتد وال 

ثخان������ة له هو عب������ارة عن وت������ر �شغير جداً

ووحيد البعد. فكل ج�شيم اأولي نر�شده، اأكان 

أم نيوترينو،  أم فوتون������اً ا أم اإلكتروناً ا ك������واركاً ا

يواف������ق نمطاً من اهتزاز خا�س للوتر. فتنوع 

وخ�شائ�س ه������ذه الج�شيمات يرتكزان على 

اأنماط االهتزاز. 
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بعاد ال�سغيرة الأ

كيف يمكن البرهان على هذه النظرية؟ 

أبع������اد اإ�شافية،  اإذا كان لكونن������ا فع������اًل �شتة ا

فالب������د اأن نر�شد ظاهرات فيزيائية جديدة 

بع������اد. فلماذا لم  مرتبط������ة بوجود ه������ذه االأ

نر�شد مثل ه������ذه الظاه������رات. ال�شبب كما 

بعاد  وت������ار الفائقة هو اأن االأ يقول نظريو االأ

أبعاد  الثالثة التي نحي������ا ونتحرك فيها هي ا

�شافية  بع������اد ال�شتة االإ كبيرة في حين اأن االأ

�شغي������رة. وال يمكن لنا اأن نحاول فهم معنى 

بعاد. ذلك اإال بتقليل عدد االأ

�شطوانة الالنهائية مثاًل هي ف�شاء  اإن االأ

ذو بعدين، اأحدهما �شغير ومنحن على نف�شه 

بحيث نعود اإل������ى النقطة التي انطلقنا منها 

أننا ننتقل بال حدود على  بعد حين، في حين ا

�شطوانة.  خر الموازي لمح������ور االأ البع������د االآ

بعاد الثالثة  آخ������ر، اإذا كان اأح������د االأ ومثال ا

المعروف������ة عبارة عن م�شاف������ة ق�شيرة جداً، 

من رتبة الميلمت������ر مثاًل، فاإن ف�شاءنا يكون 

منب�شطاً عندها ون�شتطيع التحرك فيه يميناً 

وي�شاراً بحرية اإنما دون اإمكانية ال�شعود اإلى 

أو النزول اإلى تح������ت، فمفهوم الفراغ  ف������وق ا

المعتاد ينعدم.

وتار تخيلوا  عندما و�شع العلماء نظرية االأ

أنها اأ�شغر  اأن ه������ذه البنى �شغيرة جداً، بل وا

البنى الممكنة ف������ي الفيزياء. اأي اإنها بطول 

وتار  م�شافة بالنك، بح������دود 10م. كانت االأ

مخ�ش�شة ف������ي البداية لو�ش������ف الجاذبية، 

وعل������ى ه������ذا الم�شتوى ال�شغي������ر فقط اإنما 

ت�شبح كثافة التفاعل الثقالي قابلة للمماثلة 

�شا�شية في  خرى االأ مع التفاعالت الثالثة االأ

الطبيعة )القوى النووية ال�شديدة وال�شعيفة 

والكهرومغنطي�شي������ة(. وله������ذا ق������ام العلماء 

بعاد الجديدة بهذا الحجم  بتحديد حجم االأ

ال�شغير جداً. 

�شم������ن هذه ال�ش������روط، ف������اإنَّ اأي تجلي 

بعاد  لظاهرة فيزيائي������ة تتم في اأحد هذه االأ

�شيكون خارج نط������اق اإمكانياتنا على ر�شده 

حالي������اً. فالم�ش������ادم العم������الق للهادرونات 

)LHC( الذي بدئ العمل به في جنيف نحو 
عام 2005م لن ي�شتطيع �شبر م�شافة اأقل من 

م. وم������ع ذلك، منذ نحو ثالث �شنوات، 
19-
10

أ فريق م������ن العلماء بتح�شي������ر تجارب  ب������دا

وتار الفائقة اعتماداً على  اختبار لنظرية االأ

هذا الم�شّرع الجديد، منطلقين من اإمكانية 

وت������ار الفائق������ة �شمن هذه  أبعاد لالأ وج������ود ا

الم�شافة الت������ي ي�شبرها الم�شّرع. وقد بداأت 

ه������ذه الفكرة من خالل درا�شة قام بها فريق 

م������ن العلماء عل������ى م�شاألة انك�ش������ار التناظر 

وتار.  الفائق في نظرية االأ

والتناظ������ر الفائ������ق هو تناظ������ر جوهري 

للمادة ي������وؤدي اإدخاله اإلى النموذج المعياري 

لفيزياء الج�شيمات اإلى جعل الثقالة متوافقة 

�شا�شية ومع  خرى االأ مع التفاعالت الثالثة االأ
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الكتل المالحظة للج�شيمات. ودون التناظر 

الفائق ف������اإن اإدخال الجاذبي������ة اإلى النموذج 

المعي������اري للج�شيم������ات يقود اإل������ى ح�شاب 

10 مرة من الكتل 
16
أكبر ب�  لكتل الج�شيمات ا

المالحظة، وهذا ما ي�شمى بم�شكلة التراتبية 

 .hiérarchie
اإنَّ اأحد التنبوؤات الهامة لنظرية التناظر 

الفائق وجود �شريك لكل ج�شيم اأولي ي�شمى 

ج�شيم������اً نظي������راً sparticule. لكن لم يتم 
العث������ور عل������ى اأي من ه������ذه الج�شيمات في 

الم�شرعات الكبيرة. فاإذا كان التناظر الفائق 

�شحيحاً فهذا يعني اأن طاقة هذه الم�شرعات 

اأقل من اإنتاج مث������ل هذه الج�شيمات. بعبارة 

أثقل من  اأخ������رى، ف������اإن ه������ذه الج�شيم������ات ا

ن. وهذا  الج�شيمات المعروفة كافة حتى االآ

ما ن�شميه بانك�شار التناظر. ومن جهة اأخرى، 

فاإن الكت������ل المعروفة للج�شيم������ات العادية 

أي�شاً اإلى اأن طاق������ة انك�شار الناظر،  ت�شي������ر ا

اأي الف������ارق بين هذه الكتل وكتل الج�شيمات 

النظي������رة، ال يمكن اأن يك������ون اأكبر من واحد 

 .
)3(
تيرااإلكترونفولط

اقترح العلماء موؤخراً اأن انك�شار التناظر 

ناجم عن هند�شة الكون، وبعبارة اأخرى عن 

بعاد  الطريقة الت������ي تتوزع وتتو�شع به������ا االأ

خرى.  بعاد االأ �شافية لكونن������ا بالن�شبة لالأ االإ

وبينت الح�شابات اأن القيمة التقريبية لطاقة 

�شافية  بعاد االإ انك�شار التناظ������ر مرتبطة باالأ

وتار الفائق������ة. ينتج االنك�شار  ف������ي نظرية االأ

ب�شكل خا�س عند حدود التيرااإلكترونفولط 

قل بعد اإ�شافي واحد بحجم 
اإن ُوجد على االأ

م. 
18-
10

وحتى عهد قريب لم يكن العلماء يقبلون 

�شافية بحجوم اأكبر  بع������اد االإ بوجود هذه االأ

م(. لك������ن العلماء 
35-
م������ن حجم بالن������ك )10

يحاول������ون اليوم البرهان على اإمكانية وجود 

�شافية بحجوم اأكبر.  بعاد االإ هذه االأ

التفاعالت ال�سعيفة

وتار الفائقة من  اإن معادالت نظري������ة االأ

ال�شعوبة بحيث ال يمكن حلها اإال بو�شاطة ما 

ي�شمى بالح�شاب التقريبي، وفيه يتم التركيز 

عل������ى بع�س العوام������ل للح�ش������ول على حل 

أ�شا�شي، ثم يتم اإدخال عوامل اأخرى وتعديل  ا

الح������ل تدريجي������اً. وبعبارة اأخ������رى فاإن حل 

وتار الفائقة يتطلب  المع������ادالت في حالة االأ

اأال يكون ثمة تفاعل وا�شع بين بع�شها بع�شاً. 

وتار بقيا�س ي�شمى ثابتة  وتقا�س تفاعالت االأ

 ،constante de couplage المزاوج������ة
بعاد  وهي تتنا�شب م������ع الن�شبة بين حجم االأ

وتار.  �شافية وحجم االأ االإ

كبر  �شافية االأ بعاد االإ أردنا معرفة االأ اإذا ا

35، فعلينا اأن ناأخ������ذ بعين االعتبار 
-10
م������ن 

اأن ثابت������ة المزواجة ت�شبح اأكبر. وهذا يعني 

اأن الح�ش������اب التقريبي ال يعود فعاالً. ولهذا 
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لم يكن من المقبول اقتراح انك�شار للتناظر 

م. 
18-
أبعاد من رتبة 10 بوجود ا

لكن العلماء الذين عملوا على هذا البحث 

لم يقبلوا بالهزيمة ب�شهولة. وبب�شاطة كانت 

هذه المحاولة ه������ي الوحيدة لتقديم برهان 

وتار الفائقة، وكان ال بد من  عل������ى نظرية االأ

الم�شي قدماً فيها على الرغم من معار�شة 

خرين. العلماء االآ

ولهذا ينتظر العلماء الجيل الجديد من 

الم�شرعات التي تمتل������ك طاقة كافية ل�شبر 

م. فاإن كان 
19-
الم�شافات الق�شيرة بقدر 10

قل قد و�شل  حجُم بعٍد واحد اإ�شافي على االأ

م، ف�شيكون ثمة اأمل بر�شده 
18-
فعاًل اإلى 10

وروؤيت������ه. وفي هذه الفئة من النماذج، ت�شكل 

�شافية م�شاف������ات ق�شيرة جداً،  بع������اد االإ االأ

أبعاد والذي  ويكون عالمنا المكون من ثالثة ا

يحتوي على المادة موجوداً على تخوم هذه 

بعاد. اإن التفاع������الت الرئي�شية يمكن اأن 
االأ

تنت�شر في هذه الم�شافات الق�شيرة جداً. 

فاإذا در�شنا النتائ������ج الفيزيائية للنماذج 

الكوني������ة هذه، وكان كوننا ي�شبه اأحدها، فما 

الذي يجب اأن نر�شده؟ 

أن������ه اإذا كان ال�شوء ينت�شر  نع������رف مثاًل ا

في بع������د اإ�شافي، فيجب ر�ش������د ج�شيمات 

، وهي �شبيهة 
)4(
يت حاالت كالوزا- كالين �ُشمِّ

بالفوتونات، اإنما ذات كتلة، وهي كتلة تكون 

أكب������ر كلم������ا كان حج������م البع������د اأ�شغر. قام  ا

العلم������اء بتحليل محاولة اإنتاج حاالت كالوزا 

كالين في م�شرعات الج�شيمات. فاإن كانت 

م، 
18-
أبعاد اإ�شافية عل������ى م�شتوى 10 توج������د ا

فيج������ب عنده������ا اأن تكفي طاقة م������ن �شوية 

تيرااإلكترونفولط. وقد ح�شب العلماء اأي�شاً 

كتل الج�شيمات النظيرة sparticules تبعاً 
�شافية. اإن اإمكانية اختبار  بعاد االإ

لحجم االأ

مثل ه������ذه التنبوؤات في م�شرع ال�LHC هي 
بح������د ذاتها نج������اح كبير، لكن ع������دداً قلياًل 

م������ر. فمعظم العلماء  من العلم������اء اهتم باالأ

أبعاد اإ�شافية  ن بعدم وجود ا
يعتقدون حتى االآ

بمثل هذا الحجم الكبير. 

كان ه������ذا هو الو�شع ف������ي عام 1996م، 

 Edward ويت������ن  اإدوارد  تو�ش������ل  عندم������ا 
Witten من برن�شت������ون Princeton وهو 
وتار  اأحد اأهم العلماء النظريين في مجال االأ

الفائق������ة، اإلى اأن حج������م الوتر هو عامل حّر 

في النظري������ة، ولم يكن ثمة اأي مبرر لتثبيته 

أ�شهر عدة، الحظ  عند ثابتة بالن������ك. وبعد ا

العالم جو ليكن Joe Lykken من �شيكاغو 
اأن الوت������ر الفائق يمك������ن اأن يقترب حتى من 

م، وه������و يتجاوز حت������ى ما كنا 
17-
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نت�شوره �شابقاً. 

وتار الفائقة الخم�ص نظريات الأ

لفهم ه������ذا التحول ال������ذي ح�شل فجاأة 

آراء العلم������اء ال بد من العودة قلياًل اإلى  في ا
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وتار الفائقة. اإن ما تحدثنا 
تاري������خ نظرية االأ

أوتار  ن ينطوي في اإطار نظرية ا
عنه حتى االآ

أنه توجد في الحقيقة خم�س  واحدة، في حين ا

وتار الفائق������ة. وفي بع�س هذه  نظريات لالأ

وتار منغلقة على نف�شها  النظريات تك������ون االأ

خر تكون  ب�شكل اإجب������اري. وفي بع�شه������ا االآ

وتار مفتوحة ونهاياتها حرة؛ وبالتالي فاإن  االأ

ه������ذه النظريات ال تت�شم������ن التناظر الفائق 

بالطريق������ة نف�شها. كان تع������دد هذه النظرية 

وتار و�شعت  يطرح م�شكلة كبيرة: فنظرية االأ

من اأج������ل بناء اإط������ار نظري واح������د ي�شمل 

نظريات الفيزياء كاف������ة. ولهذا كان العلماء 

يعرف������ون اأن واحدة فقط من هذه النظريات 

وتار الفائقة ه������ي ال�شحيحة،  الخم�������س لالأ

أياً منها ه������و ال�شحيح.  لكنه������م لم يعرف������وا ا

أنها  وجاء الج������واب في ع������ام 1994م: وهو ا

كلها خاطئ������ة. فبف�شل اأعمال عدد من فرق 

البحث العلمي، وخا�شة فريق اإدوار ويتن، تم 

اكت�شاف اأن كاًل من هذه النظريات هو حالة 

 .M خا�شة من نظرية اأعم �ُشّميت النظرية
لكن هذا االكت�ش������اف لم يحل ال�شعوبات 

�شا�شية اأن اأحداً لم  كافة. وكانت ال�شعوبة االأ

 M يكن ي�شتطيع القول ماذا ت�شبه هذه النظرية
مر الذي ال يزال قائماً حتى اليوم(. ومع  )االأ

ذلك كان التطور الحا�شل مهماً جداً بالن�شبة 

أ�شه������م اأغناطيو�س  لفري������ق العلماء الذين يترا

 Ignatios Antoniadis اأنطونيادي�������س 

أ�شتاذ  )مرك������ز البحث العلمي في فرن�ش������ا، وا

في البوليتكنيك، وملحق حالياً في المختبر 

وروب������ي لفيزياء الج�شيم������ات في جنيف(،  االأ

فتوحي������د النظري������ات الخم�������س ف������ي نظرية 

واحدة M كان يرجع اإلى وجود التناظرات، 
الم�شماة الثنائيات، التي تربط مختلف هذه 

النظري������ات ببع�شها بع�شاً. وب�شكل اأدق، فاإن 

نمطاً معين������اً من الثنائية يرب������ط النظريات 

مثنى مثنى والتي تكون ثابتة المزاوجة فيها 

خرى.  معاك�شة الواحدة لالأ

تغيير النظرية

يكفي بالتالي من اأجل حل م�شاألة بوجود 

ثابتة مزاوجة كبيرة في اإطار اإحدى النظريات 

الخم�س اأن نحولها بم�شاعدة عالقات الثنائية 

هذه. وهكذا نح�شل على م�شاألة جديدة مع 

ولى،  ثابتة مزاوجة تكون قيمتها معاك�شة لالأ

أنه������ا تكون �شغي������رة وبالتالي يمكننا حل  اأي ا

م�شكل������ة القيمة الكبي������رة بو�شاطة الح�شاب 

التقريبي كما �شبق و�شرحنا. وعندما نح�شل 

على الحل، نعيد تعوي�شه، بو�شاطة عالقات 

ولى. وبما  الثنائية من جديد، في النظرية االأ

أن������ه اأ�شبح من الممكن ب�ش������كل غير مبا�شر  ا

اإجراء الح�شاب لثابت������ة مزاوجة كبيرة، فلم 

�شافية  بعاد االإ يعد هناك م������ن �شبب لحد االأ

بطول بالنك. 
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في عام 1998م، التقى �شافا�س ديموبولو�س 

م������ن جامع������ة   ،Savas Dimoupoulos
�شتانف������ورد باأغناطيو�������س اأنطونيادي�������س في 

البوليتكني������ك ترافق������ه نيم������ا اأركاني � حمد 

Nima Arkani-Hamad، الت������ي كانت 
قد اأنهت لتوها تقديم اأطروحتها في جامعة 

بركلي. وقام الثالث������ة باإعادة درا�شة النماذج 

أبعاد كبيرة ف������ي اإطار  الت������ي تحتوي عل������ى ا

اإمكانية اال�شتف������ادة من النتائج التي فتحتها 

اإمكانية الح�شابات الثنائية. 

وعند عودتهم������ا اإل������ى كاليفورنيا، قاما 

 ،Gia Dvali بالتعاون اأي�شاً مع غيا دفالي
أل������ة  م������ن جامع������ة نيوي������ورك، بدرا�ش������ة م�شا

التراتبية: لماذا كثافة الثقالة، حتى حد ثابتة 

�شا�شية  بالن������ك، اأقل من كثافة التفاعالت االأ

خ������رى؟ وكان الحل الوحيد المقترح حتى  االأ

ذلك الحين هو اإدخ������ال التناظر الفائق كما 

أينا.  �شبق ورا

لقد الحظ هوؤالء العلماء الثالثة، الذين 

أن������ه اإذا كان  ق������د يذكرهم التاري������خ طوياًل، ا

للجاذبية على م�شتوى طاقة تيرااإلكترونفولط 

10 مرة اأكبر مما كان يُعتقد 
32
كثافة بمقدار 

�شا�شية  ن، فاإنه �شيكون للتفاعالت االأ حتى االآ

كافة الكثافة نف�شها تقريب������اً: وهكذا تنتهي 

م�شكلة التراتبية hiérarchie وال يعود ثمة 
�شافة التناظر الفائق من اأجل حل  �شرورة الإ

هذه التراتبية.

كان من الممكن تحقي������ق هذا الفر�س 

في اإط������ار النظري������ات الت������ي ت�شتمل على 

أبع������اد اإ�شافي������ة كبيرة، والت������ي يمكن فيها  ا

للجاذبي������ة، وللجاذبية وحده������ا، اأن تنت�شر: 

فاإن كانت الجاذبية تبدو قليلة الكثافة على 

الم�شتوي������ات التي نر�شده������ا فيها، فذلك 

�شافية  بعاد االإ ن كثافتها توّزعت ف������ي االأ الأ

ن. ولكي  التي ظلت ع�شي������ة علينا حتى االآ

نزيد كثاف������ة القوة الثقالية دون اأن نناق�س 

بعاد  ن في االأ ر�شاد التي تمت حت������ى االآ االأ

الثالثة المعتادة، ال ب������د من اإ�شافة بعدين 

قل. وعندها فاإن حجمها  اإ�شافيين على االأ

أق������ل من الميليمت������ر بقليل فقط.  �شيكون ا

بع������اد، الكبيرة  وعل������ى م�شتوى مثل هذه االأ

أبعادنا  ن�شبياً، فاإن كثافة القوة الثقالية في ا

الثالث������ة المعت������ادة يجب اأن تحي������د ب�شدة 

عن قانون نيوتن، وه������و اأمر يمكن اختباره 

تجريبياً. 

وعندها ات�شح������ت ال�ش������ورة تماماً في 

ذه������ن اأغناطيو�س اأنطونيديا�������س! وفي عام 

1998م زار �شتانف������ورد، وبعد درا�شة متاأنية 

مع زمالئ������ه الثالثة تم اقتراح �شورة جديدة 

لح������ل م�شكلة التراتبية: يكفي اأن يتم تحديد 

. واأعّد هذا الفريق من 
18-
وتار ب� 10 طول االأ

العلم������اء نموذجاً يتحقق في������ه هذا ال�شرط، 

وذل������ك باالعتماد عل������ى اإح������دى النظريات 

أوتار  الخم�س التي ت�شتمل في اآن واحد على ا
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أوتار مفتوحة. اإن عالمنا يرتكز وفق  مغلقة وا

ذلك على �شطح هائل، وهو عبارة عن غ�شاء 

بعاد الف�شائية،  ممتد يمل������ك عدداً p من االأ
أبعاد، ون�شمي هذا ال�شطح  وه������ي اأقل من 9 ا

وت������ار المغلقة، التي ت�شف  الغ�شاء p. اإن االأ
الجاذبيُة بع�َس اأنماط اهتزازها، تنتقل في 

بع������اد الت�شعة للف�شاء: فه������ي تنتقل على  االأ

�شافية، المعتر�شة  بعاد االإ الغ�شاء p وفي االأ
وتار  للغ�شاء. وعلى العك�������س، فاإن نهايات االأ

خرى  المفتوحة، الت������ي ت�شف التفاعالت االأ

 .p ال تنتقل اإال على الغ�شاء

كون ممتّد

 p اإن لغ�ش������اء كونن������ا الم�شم������ى الغ�شاء
قل، وه������ي التي نراها  أبع������اد على االأ ثالثة ا

في حياتنا العادي������ة. لكن يمكن اأن يكون له 

بعاد الم�شتعر�شة  أكثر: فعلى عك�س االأ أبعاد ا ا

الت������ي ال تتفاعل اإال عبر ق������وة الثقالة، فاإن 

�شافي������ة يمكن اأن  بع������اد الموازية االإ هذه االأ

يجتازها ال�ش������وء، ويمك������ن اأن نراها ب�شكل 

خا�س من خالل اإنتاج حاالت كالوزا � كالين 

في الم�شرعات، كما �شبق وذكرنا. 

أبعاد  وكما في النموذج ال�شابق، فاإن وجود ا

بعاد الم�شتعر�شة في كوننا الغ�شاء  كبيرة، االأ

10 مرة 
32
p، يق�شي اأن ت�شبح الثقالة اأقوى ب�

على م�شتوى الوت������ر )تيرااإلكترونفولط(. اإن 

بعاد الم�شتعر�شة  ق�شى له������ذه االأ الحجم االأ

يمكن اأن يتغير من ميليمتر )في حالة بعدين( 

أبعاد(.  م )في حالة �شتة ا
14-
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في �شباط من عام 1999م، وبالتعاون مع 

بوري�س بيولي������ن Boris Piolin الذي كان 
يح�شر اأطروحت������ه في مدر�شة البوليتكنيك، 

عاد فريق العلماء اإلى نماذج الكون التي كان 

ق������د اقترحها اأغناطيو�������س اأنطونيديا�س في 

ع������ام 1990م. في ذلك الوقت، كان ما يمنع 

�شافية  بعاد االإ اإجراء الح�شابات ه������و اأن االأ

ن، فاأ�شبح  أم������ا االآ أكب������ر بكثير م������ن الوتر. ا ا

باإمكانهم اإجراء الح�شابات بطريقة الح�شاب 

طار النظري اإلى نظرية  التقريبي، بتحويل االإ

ثنائية. 

وعندم������ا ق������ام الفري������ق باإج������راء ه������ذه 

التحوي������الت اكت�شف اأن النم������وذج الذي كان 

مقترحاً في عام 1990م كان مكافئاً للنموذج 

المقت������رح في ع������ام 1998م، باأوتار مفتوحة 

أبعاد م�شتعر�شة. وعندما قام العلماء بتغيير  وا

�شافي������ة الكبيرة في نموذج  بعاد االإ ع������دد االأ

عام 1990م اكت�شف������وا، بو�شاطة الح�شابات 

الثنائية، نموذجاً جدي������داً للكون بوتر طوله 

م، حيث تكون م�شاألة التراتبية محلولة 
18-
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دون الحاج������ة اإلى التناظر الفائق. وفي هذا 

أبعاد كبي������رة م�شتعر�شة،  النم������وذج ال توجد ا

د  وكثافة الثقال������ة �شعيفة ج������داً: فهي تحدَّ

بو�شاطة ثابت������ة المزاوجة للوتر، وهي عامل 

حّر في هذه النظرية. 
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ال ت������زال ه������ذه النظري������ات موجودة في 

اأذه������ان ودفات������ر النظريين. لكنه������م ياأملون 

اأن تعط������ي التجارب الم�شتقبلي������ة، التي قد 

تكون قريبة مع اإنجاز الم�شّرع LHC الذي 
أ العمل في ع������ام 2005م، نتائج موافقة  ب������دا

للتنبوؤات النظرية. ففي التجربة المفتر�شة 

�شتت�شادم حزمتان من البروتونات بطاقة 14 

تيرااإلكترونفولط، وهي طاقة تتجاوز بكثير 

ما يت������م الح�شول عليه حالي������اً في الم�شرع 

ميركي في �شيكاغو.  وروبي وفي الم�شرع االأ االأ

والعلم������اء الذي������ن اقترح������وا ه������ذه التجربة 

مقتنعون باأن ه������ذا الم�شّرع الجديد �شيلعب 

دوراً كبي������راً وحا�شم������اً ف������ي م�شتقبل فيزياء 

�شا�شية ف������ي الطبيعة. ويتوقع  التفاعالت االأ

العلماء منه اأن ي�شب������ر اأ�شل كتل الج�شيمات 

الدقيقة، ويختبر التناظ������ر الفائق، بالبحث 

عن ج�شيم������ات التناظر sparticules. كما 
وياأمل العلماء اأن يك�ش������ف هذا الم�شّرع عن 

بعاد الكبيرة  ظاهرات مده�شة تثبت وجود االأ

)5(
�شافية للكون. االإ

بعاد والكون المت�سخم الأ

مع نهاية القرن الع�شرين ا�شتطاع علماء 

ولى  جزاء االأ الكونيات التو�شل اإلى درا�شة االأ

من الثاني������ة التي تلت االنفجار الكبير. فقد 

أثب������ت العلم������اء النظريون ح�ش������ول ت�شخم  ا

 للكون لفت������رة ق�شيرة. لق������د ف�ّشرت 
ّ
أ�ش������ي ا

هذه المرحلة الت�شخمي������ة للكون عدداً من 

التناق�شات المعروفة بالن�شبة للكون المرئي، 

وهي من جهة اأخرى تفر�س اأن يكون الكون 

أزلياً ومنتجاً ذاتياً لذاته.  متعدداً وا

طالم������ا تخط������ت معارفن������ا ع������ن الكون 

مراحل كب������رى كانت تدفع خاللها ت�شوراتنا 

ألغى  أبعد من حدوده������ا. فكوبرنيكو�س ا اإلى ا

ر�س، و�شرعان ما وجدت ال�شم�س  مركزية االأ

أي�ش������اً حول مركز المجرة  نف�شها تدور هي ا

التي تحوي ماليين النج������وم الم�شابهة لها. 

و�شرعان م������ا اكتُ�شفت عوالم المجّرات التي 

تتباعد في كون هائل. 

ل������م يكن م������ن الممكن تف�شي������ر اكت�شاف 

تباعد المجرات التي تزداد �شرعتها كلما زاد 

بعدها اإال من خالل انفجار اأولي يف�شر وجود 

الك������ون وتبعثر وتباعد مادته في االتجاهات 

كافة. هكذا ول������دت نظرية االنفجار الكبير 

أُثبتت في عام  Big Bang في عام 1929م وا
تي  �شعاع المتحجر االآ 1965م مع اكت�شاف االإ

من جميع اتجاهات ال�شماء.

ومع اأن العلماء ا�شتطاعوا درا�شة الثواني 

ولى  جزاء االأ ول������ى من عمر الكون، لكن االأ االأ

ولى ل������م تك������ن لتف�شح عن  م������ن الثاني������ة االأ

أ�شراره������ا ب�شهولة اإال با�شتخ������دام معادالت  ا

ومفاهي������م غام�ش������ة و�شعبة ج������داً. وكانت 

ح������دود اكت�شاف الكون تق������ف عند اللحظة 

، حي������ث يكون الكون قبل هذه اللحظة 
43-
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في حالة فرادة لم تكن توجد فيها الجاذبية 

خرى. كان هذا الحد،  وال قوانين الك������ون االأ

الم�شمى زمن بالنك، يمنع العلماء من مجرد 

التفكير بما ح�شل قبله. 

التناق�سات في العلوم الكونية

أث������ارت العلماء هي  اأح������د الم�شائل التي ا

تجان�س الم������ادة كيفما نظرنا في الكون كما 

�شعاع الخلفي للكون. ومثل هذا  وتجان�س االإ

التجان�س يطلب تجان�شاً وتزامناً كاملين في 

االنفجار البدئي، موزعاً مادته ب�شكل متجان�س 

في الفقاعة المتو�شع������ة. لكن المعادالت لم 

تكن ت�شمح بمثل هذا التجان�س التزامني. 

والحق اأن النظرية الن�شبية تمنع اأي �شلة 

�شببية اإال اإذا كان������ت الم�شافة بين الحدثين 

اأقل من الم�شافة التي يقطعها ال�شوء خالل 

الفترة المعطاة للتاأثير. لكن االنفجار البدئي 

 ثا لم تعد 
40-
أن������ه بعد 10 كان ق������د تم بحيث ا

الم������ادة الموجودة والمتباع������دة على عالقة 

�شببي������ة فيما بينها، في حي������ن كانت موزعة 

10 منطق������ة م�شتقلة. فاإن 
83
قل في  عل������ى االأ

لم تعد هذه الج������زر ت�شتطيع االت�شال فيما 

بينها والو�شول اإلى تجان�شات متبادلة خالل 

هذه المرحلة من ت�شكل المادة، فكيف يكون 

الكون متجان�شاً اليوم على الرغم من ذلك؟ 

أي�شاً  من تناق�ش������ات االنفجار الكبي������ر ا

 كغ/م3(، 
26-
الكثافة المتو�شطة للك������ون )10

نها قليلة االحتمال  وهي كثافة غريبة جداً الأ

اإح�شائي������اً. فالكثافة العالي������ة توقف تو�ّشع 

الكون وتعيده لالنطواء على نف�شه، في حين 

ق������ل تجعل الكون يتو�شع اإال ما 
اأن القيمة االأ

لية التي اأدت اإلى هذه 
ال نهاي������ة؟ فما هي االآ

الكثافة تحديداً؟ 

أي�ش������اً ما  خ������رى ا وم������ن التناق�ش������ات االأ

ولى  يتعلق بوالدة الج�شيمات في اللحظة االأ

من عمر الكون. فوف������ق المعادالت، ما كان 

ولي اأن يولِّد �ش������وى ج�شيم اأو  لالنفج������ار االأ

أوليين. لكننا نعلم اأن الكون يحتوي  ج�شيمين ا

على عدد خيالي من الج�شيمات ال يقل عن 

 .10
88

واأخيراً، فاإن مع������ادالت االنفجار الكبير 

بعاد  تتطلب اأن يكون للكون عدد كبير من االأ

أربعة  لحظة والدته. لكننا ال نعرف اليوم اإال ا

بعاد الكونية  أبعاد كونية. فما الذي حدث لالأ ا

أبعاد  أربعة ا خ������رى؟ ولماذا اختار الك������ون ا االأ

ألم يكن لدى  آين�شتاين، ا أو كما ق������ال ا فقط؟ ا

أنه كان يلعب بالنرد؟  أم ا اهلل اأي خيار اآخر ا

مفهوم الت�سخم

ُطرح منذ بداية الثمانينيات حل لمجمل 

ه������ذه التناق�شات. وهو ما دع������ي بالت�شخم 

الكون������ي، ويقت������رح �شروطاً غي������ر عادية في 

 .
35-
 و10

42-
الفترة الزمنية الق�شيرة بين 10

ولي�س م������ن ال�شهل تف�شير هذه النظرية التي 
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أو ت�شخم خالل هذه  تفتر�س اأن الكون تو�شع ا

الفترة الق�شيرة جداً من كرية قطرها 1 �شم 

اإلى ك������ون ن�شف قطره ي�ش������ل اإلى مليارات 

الكيلومترات. وعل������ى الرغم من غرابة هذه 

الفر�شية لكنها تنجم عن معادالت �شحيحة 

وال تناق�س القوانين الفيزيائية. 

كان الطري������ق الكت�شاف الت�شخم قد مر 

عب������ر فيزياء الج�شيم������ات الدقيقة، وبف�شل 

ولى  نظري������ة الكم الت������ي ت�شف الحق������ول االأ

للقوى ف������ي الكون. تُمثَّل بع�س حقول القوى 

ريا�شي������اً بف�ش������اءات �شعاعي������ة، مث������ل القوة 

الكهرومغنطي�شية. لك������ن بع�س القوى، مثل 

الثقال������ة، تمثَّل بحقول غي������ر �شعاعية ت�شمى 

تن�شورات.

ولى ال�شحنات المتعار�شة  في الحالة االأ

تتجاذب وف������ي الحال������ة الثاني������ة ال�شحنات 

المتماثل������ة تتجاذب. والحق������ول الال�شعاعية 

هي التي تعطي حاالت الت�شخم. 

وفق النظرية القديمة لالنفجار البدئي، 

ينبث������ق الك������ون بتو�شع طاقة عالي������ة الكثافة 

وب�شرعة بدئية عالية اإنما تتناق�س ب�شرعة. 

وتك������ون �شرعة التو�ش������ع ه������ذه متنا�شبة مع 

الجذر التربيعي للكثافة الكلية للكون في كل 

لحظة، وهذه الكثافة تتناق�س في كل لحظة 

مع التو�ش������ع. ولهذا كان ت�ش������ور العلماء اأن 

الكون يتو�شع مث������ل بالون ينتفخ، اإنما بحيث 

يتباطاأ االنتفاخ مع تمدد الغالف ومع �شعف 

عملية النفخ. 

لك������ن ظهرت ديناميكي������ة جديدة لت�شور 

خذ بعي������ن االعتبار  التو�ش������ع الكون������ي مع االأ

ف������ي المعادالت لي�س فق������ط الكتلة والطاقة 

أي�ش������اً الحقول الال�شعاعية.  الكونيتين بل وا

أي�ش������اً تُماثَ������ل بكلتة )وفق  فه������ذه الحق������ول ا

آين�شتاين E = mc2( وبالتالي فهي  معادل������ة ا
ت�شاه������م كثيراً بهذه الكثاف������ة التي تتعلق بها 

�شرعة التو�شع. 

وهنا تكمن المفاج������اأة: فبع�س الحقول 

الال�شعاعية، في بع�������س حاالتها الق�شوى، 

يمك������ن اأن تتوقف كثافة طاقتها عن االزدياد 

عندم������ا تتعر�������س لدرجات ح������رارة عالية. 

فالطاقة الال�شعاعية العالية في هذه الفترة 

الق�شي������رة من الثانية ه������ي التي منعت كبح 

الت�شخ������م البدئي وحفظت �شرع������ة التو�شع 

. ث������م ان�شحب������ت اإذا جاز القول  ّ
أ�شي ب�ش������كل ا

الحقول الال�شعاعي������ة بعد اأن بّددت طاقتها 

ولم تعد كتلتها توؤثر في التو�شع الذي ا�شتمر 

ب�شكل اأبطاأ بكثير من البداية. 

نجاح النظرية في حل التناق�سات

ثارت النظرية اإعج������اب العلماء بجمالها 
أ ا

الريا�شي واأجوبتها على الم�شائل المطروحة. 

أل������ة التجان�س تتعلق بما نر�شده من  فم�شا

ننا  الك������ون. فنحن ن������رى الك������ون متجان�شاً الأ
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ال نر�ش������د اإال ج������زءاً ب�شيطاً من������ه. فنظرية 

10 م 
10
الت�شخ������م تفتر�س ت�شخم������اً بمقدار 

في جزء ب�شيط م������ن الثانية. وهذا يعني اأن 

التغاير والتباين ف������ي والدة الحقول والمادة 

ف������ي بداية الت�شخم قد تلطف كثيراً وب�شكل 

10 خالل هذا الت�شخم الذي 
10
هائل بمقدار 

ح�شل بلمح البرق، بحيث اأ�شبحت التغايرات 

والالتجان�شات في الكون غير منظورة تقريباً 

ر�شادنا الحالية.  أو �شب������ه مهملة بالن�شب������ة الأ ا

من جهة اأخرى، وعلى الم�شتوى ال�شغائري، 

أل������ة التركيزات  أل������ة الت�شخم م�شا تح������ل م�شا

المحلية للمادة الت������ي اأدت فيما بعد لوالدة 

النجوم والمجرات. فالمعادالت تبين ح�شول 

بع�س التخلخالت في نهاية مرحة الت�شخم، 

مع انتهاء تاأثي������ر الحقل الال�شعاعي، عندما 

تراكمت اأمواجه ب�شكل ع�شوائي في الف�شاء، 

وكانت تداخالته������ا موجبة اأحيان������اً و�شالبة 

اأحياناً اأخ������رى. وهكذا ظهر حقل ال�شعاعي 

كوني يحت������وي على تخلخالت ب�شيطة تظهر 

أو تقعرات. وق������د �شكلت  ب�ش������كل ب������روزات ا

ه������ذه الب������روزات والتقع������رات مراكز تجمع 

للم������ادة التي خ�شعت هي نف�شها في النهاية 

لتخلخالت ف�شائية ف������ي الكثافة. وهذا ما 

اأدى لظه������ور المجرات التي تف�شلها مناطق 

�شبه خالية. 

الكون المعاود ذاتيًا

من اأهم نتائج نظري������ة الت�شخم اقتراح 

أزل������ي ومعاود ذاتي������اً. فالت�شخم ينجم  كون ا

عن كثافة �شدي������دة للحقل الال�شعاعي. لكن 

التخلخالت fluctuations الكمومية لهذه 
الحق������ول الال�شعاعية، عندما تتجمد، يمكن 

اأن تعطي في بع�س المواقع تر�شيخاً �شديداً 

مواج الكمومية،  للحقل من خالل تراك������م االأ

وتعطي هذه الكثافة المميزة انطالقة جديدة 

لكون ت�شخمي، كما لو كان لدينا بالون مرن 

ج������داً بحيث ناأخذ ج������زءاً من �شطحه ونعيد 

نفخه فنح�شل على بالون من بالون. 

يوؤدي ذل������ك اإل������ى ت�شور مذه������ل لكون 

أكواناً مجاورة ل������ه لكنها فيزيائياً غير  ينتج ا

مت�شل فيم������ا بينها اإال بم������ا ي�شمى فرادات 

من نمط االنفجار الكبير. اإن هذا الت�شخم 

المت�شل�شل يمكن مماثلت������ه برغوة هائلة من 

فقاعات ال�شاب������ون الفراكتالية والالنهائية، 

كوان في كل لحظة  حيث تولد الفقاعات االأ

من فقاعات اأكوان اأخرى. ويعني ذلك تزايًد 

كوان المتجاورة على مر الزمن.  أ�شياً لعدد االأ ا

أي�ش������اً اأن بداية كوننا لي�شت اإال  ويعني ذلك ا

أزلية  حلقة في �شل�شل������ة النهائية من والدات ا

كوان، دون اأن يكون من ال�شروري افترا�س  لالأ

أو بدئي. ت�شخم كوني اأول ا

أكثر  كوان هذه هي ا ال �شك اأن تعددية االأ

مفاجاآت الت�شخم الكوني اإدها�شاً، وما يده�س 
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ك������وان المفترقة كافة  أكث������ر هو اأن ه������ذه االأ ا

رجح خا�شعة لقوانين فيزيائية  هي عل������ى االأ

مختلفة. وترجع ه������ذه االختالفات اإلى تلك 

التخلخ������الت الكمومية نف�شه������ا وال�شوا�شية 

للحقل الال�شعاع������ي الذي يتولد منه كل من 

ك������وان. وعندما تك������ون التخلخالت  هذه االأ

بعاد الكونية  قوية ب�شكل خا�س، فاإن عدد االأ

نف�ش������ه يمكن اأن يختلف من ك������ون اإلى اآخر. 

أبعاد، اأو من  أربعة ا فم������ا وجودنا في كون من ا

وت������ار الفائقة، اإال 
ت�شعة بح�شب نظريات االأ

م�شادفة بحتة. 

آين�شتاين،  جاب������ة على �شوؤال ا أردنا االإ اإذا ا

يبدو اأن اهلل يلعب بالنرد دائماً، والنرد عنده 

هو التغي������رات الكمومية للحقل الال�شعاعي، 

وكوننا هو اأحد رمياته الناجحة العديدة.
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العمل الفني: الفنان فتحي ال�سالح.

❁

ال�شهيد

د.�صابر فلحوط

❁

ر�������������ضُ م�������وٌج ط��م��ى ����َم، والأ ����م����ق����ح����م����ق����حَّ ����ق����حت����ق����حتَ

���ع���م���ع���ْم���َع ال�����س��م��ا. ���م ����س���م ����َس ق����زق����ّزُق ����ز����م����ز����َم ����م، ي����م، يُ ��اس��اس��اً س��ا���س��ا��� ��ا���س��ا���س سر���سر���

����ي����اءس����ي����اءس����ي����اٍء ي�����رى، س، ����س���ه���م���ا �����س، ����س���ه���م���ا ����� ُوع�����ي�����ن�����اهُوع�����ي�����ن�����اهُ

�م�ما.�ا.�ا. متمِت تعتْع
ُ
ع��ع�� الم الم��   �� ���س��اَح��ُه ���س��اح��هج��ى،  ���س��اَح��هج��ى،  َج��ى،  ال��ُد ال��ُد   ُ ب��رغ��ِم

ْ م�����ن ل���ه���ي���ْب م�����ن ل���ه���ي���ْب ����ه ق����ط����ع����ٌة ����ه ق����ط����ع����ةس����ه ق����ط����ع����ةسُ س����ا�����س����ا����� ����ا�����س����ا�����س سور�����سور�����

����درس����درس����دَر ال�����ع�����دِو َدم�������اً. س �����س ����� ����ُب ����بس����بسِّ س���������س��������� �������������خ�������������َخ ����خت����ختُ

����ه����ب����ه����َب����ُه، ����ب����ع����ب����ْع ����عس����عسَ ����� ي�������رى  �����سن  ي�������رى  سن  أ ا ���������هم���������ال���������هم���������الُ���������ُه،  آ وا

��ى،��م��ى،��َم��ى، ��م ال��ح��م ال��ِح ��ونس��ونس��وِن، ع���زي���َز س ال��ح�����س ال��ح����� م��ن��ي��َع

❁    ❁    ❁

����ه ل����ه لَ����ُه �����������س�����حف�����������س�����حْف�����������س�����ْح أَ أَ اَ ����َم، ي����ا م�������وُت ����م����ق����ح����م����ق����حَّ ����ق����حت����ق����حتَ

���م���ا.ح���م���ا.َح���م���ا. ح���رح���ْر تَ ت���رن  ���رن  أ ا ي����ري����ِرَي ����ر���������س����ر���������سْ نَ ن���������س،  ���������س،  اَك ت�����ح�����دَّ

ه���ي���ره���ي���ُرهُ ال�����س��اح��ق��اُت ���ي���رس���ي���رس سع���ا����سع���ا���� أ ا ����ْت ����ت����ب����ت����بَّ ����بوه����بوَه

بداع الإ
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������ام������اَم������ا ������دم������دْم������َد ����ه����م����ه����ِم����ِه َد ����م���������ص����م���������صْ ���������ص ع���ل���ى خ���������ص ع���ل���ى َخ ج���ح���ي���م���اً

ُ ال�����ُرب�����ى، ال�����رب�����ى، ال�����ُرب�����ى، ق�����������وق�����������ْوَق �����������و ف�����������و َف ُ����ظ����اي����اهُ����ظ����اي����اهُ ����ظ����اي����اهص����ظ����اي����اهص ص �����ص ����� ْ����ال����ْت����ال����ْت ����ال����تص����ال����تص صو�����صو�����

�����ا�����م�����ا�����َم�����ا �����م�����ج�����م�����ُج �����جن�����جنْ أَ أَ اَ ت��������رت��������َرْت ��������ر��������ط��������ر��������َط ��������طم��������طْم أ ���م���ا، ص���م���ا، ص���م���ا، ا ص ال�������ص ال������� نَّ
اك���������اك���������اأ

❁    ❁    ❁

���ت���ف���اقص���ت���ف���اقص���ت���ف���اَق، ص ا����ص ا���� ���الص���الص���اِل ص ال���ن�������ص ال���ن������� ���ع���ي���ن���ي���كل���ع���ي���ن���ي���كِل���ع���ي���ن���ي���َك ج������رُح

ُ ال�������رف�������اق ال�����غ�����ُد ال�������رف�������اق ال�����غ�����ُد. أُر ا ث������������ا ث������������ا ����ع����ي����ن����ي����كل����ع����ي����ن����ي����كِل����ع����ي����ن����ي����َك

ُن������������ك م������������لءُن������������ك م������������لءُ ال�����ق�����ل�����وِب ل����ع����ي����ن����ي����ك اإ

ُ����ن����ا ال����م����وع����ُد����ن����ا ال����م����وع����ُد ����ن����ا ال����م����وع����د����اح����ن����ا ال����م����وع����د����اِح ����احص����احص ص������ك ف������ي �����ص������ك ف������ي ����� ������ك ف������ي �����وج������رح������ك ف������ي �����وج������رُح

�����د�����ه�����د�����َه�����ُد، �����هص�����هصْ ص�����������ص����������� ����������������ت����������������تَ �����تص�����تصْ ص�����������ص����������� �����������ت����ع����ل����م����ن����ا ك�����ي�����ف ن�����������ت����ع����ل����م����ن����ا ك�����ي�����ف نُ

��������د��������ول��������د��������ولَ��������ُد.. ��������ول�����ن�����ا ن��������ول�����ن�����ا نُ �����ن�����ا نع�����ن�����ا نِع ع�����رع�����َر �����ر�����������ص�����ر�����������صْ �����������ص�����م�����������ص�����َم �����م ب�����م ِب وك������ي������َف
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���������ذ���������ق���������ذ���������ْق���������ِذُف وج����������َه ال����ع����دى ���������ق ي���������ق يَ ������َم ������م������ق������ح������م������ق������حَّ ������ق������حت������ق������حتَ

������مح������مَح������ُم. ح������رح������ْر يَ ي������ر ال  يَ������ر ال  َ ال  ال������م������وِت م�����ن  ����واظ����اص����واظ����اص����واظ����اً  ص�����ص�����

�ا��ا��ًا ������ص�����ري�����َع ال�������ردى �����ى ق����ت����ي�������ى ق����ت����ي�� ����ى ق����ت����ي��ص����ى ق����ت����ي��ص صم���������صم��������� اف����اف����اأ

���م���ل���م���ِل���ُم. ���لص���لصْ ص�������ص������� ����������ت����������تَ ���تص���تصْ ص�������ص������� �������، ي�������، يَ ِ، ف�����ي ال����ق����ي����ِد، ف�����ي ال����ق����ي����ِد ُخ�����������ُرخ�����������ُر
آ وا

غ�������دا ث���������������������واٍن   َّ

، ف�����ي ال����ق����ي����د

َّ

، ف�����ي ال����ق����ي����د

اإال وم�����������اه�����������ي 

ُ ال������دُم ال������دُم. ُ ط�������واهُ ط�������واهُ أ�����سِ ج����رح����اً اخ������و ال����ب����اخ������و ال����ب����ا أ ا

����ر����م����ر����ْم����َر ال�������ص���خ���وِر. ����مص����مصُ ص �����ص ����� �����ل�����ب�����ل�����ِب�����ُل �����ب�����ق�����ب�����َق �����ق ي�����ق يُ َف���������راَحف���������راَح

����م����ث����م����ِث����ُم. ����ث����ل����ث����لْ ����ل م�����ن ي����ل م�����ن يَ ����ر����خ����ر����ْخ����ُر ����خك، ي�����ا �����ص����خك، ي�����ا �����صَ َك، ي�����ا �����صَ
ك، ي�����ا �����صوك، ي�����ا �����صوؤ ��������������داف��������������داِف��������������دا
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���م���ا،ص���م���ا،ص���م���ا، ص ال�������ص ال������� ْت ي����دي����ه����ا ج������ف������وُن ف�������م�������دَّ

�����را،ص�����را،ص�����را، صخ�����������صخ����������� أ ا ����ه����ن����ه����نَ����ُه م��������وع��������داً ����نص����نص صل����ت����ح���������صل����ت����ح���������

����ف����اهص����ف����اهص����ف����اِه ال������زه������وِر، ص ف�����ي �����ص ف�����ي ����� ����������هع����������هُع����������ُه عرعَر ر����������زر����������ْز ����������زوت����������زوتَ

����م����وخص����م����وخص����م����وِخ ال���������ذرى. ص ف�����ي �����ص ف�����ي ����� �����ه�����ب�����ه�����بُ�����ُه �����ب�����ك�����ب�����ُك �����كص�����كصْ ص�����������ص����������� �����������ت�����������تَ توتَو

����ب����ي����ل������م������ي ف������ي ن����ب����ي����ل������م������ي ف������ي نَ����ب����ي����ِل ال�����ث�����رى، ������م������ي ف������ي نت������م������ي ف������ي نتَ ت������رت������ْر ������ر ت������ر تَ ي�������ٌد

��������د ي��������د يَ��������ُد. وف������������وَق غ�����������ص�����وِن ال������ن������ج������وِم

، ِّ��ع��ب��ن��ا ال���ي���ع���رب���يِّ��ع��ب��ن��ا ال���ي���ع���رب���يِّ ��ع��ب��ن��ا ال���ي���ع���رب���يص��ع��ب��ن��ا ال���ي���ع���رب���يص ص م����ن ���ص م����ن ��� ���ُر ���رص���رصْ ص�������ص������� �������ه����و ال���ن�������ه����و ال���نَ

�������دع�������دِع�������ُد. ع�������وع�������ْو َ، ل�����ه َم�������و، ل�����ه م�������و، ل�����ه َم ����م����و�����سص����م����و�����سص����م����و�����سِ ص ال���������ص ال��������� ُط�����ل�����وُعط�����ل�����وُع
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ى ظ���������الَم ال�������ُدَج�������ى، ������ش�����ي�����اءٌ ت������ح������دَّ

���ُد. َف�����ُق�����ْل ل����وح����و�����سِ ال����دج����ى تُ���ْح�������شَ
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ل�����ع�����ي�����ن�����ي�����َك اإن��������������ا ع������ل������ى درب�������ن�������ا،

وج�������رُح�������َك ف�����ي �����ش����اِح����ن����ا ال����م����وع����ُد

أر�����ش����ن����ا ي���غ���ن���ي ل�����ك ال���������ش����خ����ُر ف�����ي ا

�����ي�����ُد. ن�������������ك ف��������ي �����ش����ع����ب����ن����ا ال�����������شِّ
الأ

وت��������رت��������اُح ف����������وَق ث����������راك ال�����ط�����ه�����وِر،

�����ُد، �����جَّ ن������ج������وٌم ل����م����ج����د ال�������ث�������رى، ������شُ

وت����رق���������س راي�����ات�����ن�����ا ف�����ي ال����ف���������ش����اِء،

�����ُد: وُج��������رح��������َك ف������ي ظ����ل����ه����ا يُ�����نْ�����������شِ

أم������������������ٌة، أن�����������ن�����������ا ا م���������ف���������اِخ���������ُرن���������ا ا

ن�����ج�����ي�����ُع ال������ك������ف������اح ل�����ه�����ا َم������������������ْوِرُد.

ال�����ري�����اِح، ِغ���������ش����اُب  ع����ان����دت����ه����ا،  اإذا 

ب�������اأه�������داب�������ن�������ا ن���������اُره���������ا تُ���������وَق���������ُد.

 ل�������ن�������ا وث�������ب�������ٌة
ٍ
ف�������ف�������ي ك����������ل ي����������������وم

�����َع�����ُد. وف���������ي ك�������ل ن������ج������ٍم ل�����ن�����ا ِم�����������شْ

ل����ع����ي����ن����ي����َك ج�������رح�������َك ف�������ي ����ش���اح���ن���ا

ي����خ����َم����ُد ال  ال���������ث���������اأِر  م�������ن  لَ�����ه�����ي�����ب 

دم��������اَك ب����ق����اي����ا  اإالَّ  ال�����خ�����ل�����ُد،  ه������ل 

تُ��������وج��������ُد. اإْذ  ربُ���������������َك  وي����������وَج����������ُد 

ه�����ن�����ي�����ئ�����اً ل��������رم��������ِل ي�����������ش�����مُّ ث����������راَك

�����ُد ن�������ج�������وُم ال�������������ش������م������اِء ل�����ه�����ا ُح�����������شَّ

وط��������وب��������اَك ي������ا ف�����ار������ش�����اً ل������م يَ�����ُه�����ْن

ه������و ال�����ق�����ل�����ُب ف������ي ����ش���ع���ب���ن���ا وال������َي������ُد

�����َه�����ُد �����تَ�����������شْ يُ�����ع�����ل�����م�����ن�����ا ك������ي������ف نُ�����������شْ

وك��������ي��������ف ب�����م�����������ش�����رِع�����ن�����ا نُ���������ولَ���������ُد
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اأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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عبد الكرمي نا�صيف
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أل�سنة من النار ب حرائق الغابات سب حرائق الغابات سب حرائق الغابات ا سالعي، ت�سالعي، ت� العي، ت�سالعي، ت�س س�س� اباباأ

واآالف البراكين

رايينيسرايينيسراييني ستزمجر في �ستزمجر في �

ر�ض من �سهل ومن جبل ومن دار وكل االأ

جداث تزلزل مثل زلزلة القيامة، تنف�ض االأ

هل خيل ذي قارسهل خيل ذي قارسهل خيل ذي قار ست�ست�

ارسارسار سع�سع� ذار، عزم الريح في مجنون اإ
آ هزيم الرعد في ا

بداع الإ
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ر�ض: نحن هنا �سرايا النخوة العرباء والثار حوافرها تدق الأ

وتطرق عتبة التاريخ عدنا ندخل التاريخ هامات من النار

فة خريفيةسفة خريفيةسفة خريفية سويخفق قلبي الوثاب خفق جناح عا�سويخفق قلبي الوثاب خفق جناح عا�

ّغنّيهغنيهغنّيه
أ ر�ض ا ى السى السى الأ سق�سق� يكاد يطير من فرح لأ

عاعات �سماويةسعاعات �سماويةسعاعات �سماوية سوة �سكرى، �سوة �سكرى، � وة �سكرى، �سوة �سكرى، �س سف، يرحل ن�سف، يرحل ن� ف، يرحل ن�سف، يرحل ن�س سيكاد ي�سيكاد ي�

ر كالعقبان في العلياءسر كالعقبان في العلياءسر كالعقبان في العلياء سرى بنود الن�سرى بنود الن� أ اإخال ا

تاءستاءستاء سر�ض حيث نظرت بالفر�سان بحر �سر�ض حيث نظرت بالفر�سان بحر � تموج الأ

بطال عد الرمل في البيداء ويثرب تنفث الأ

اءساءساء سع�سع� ضن خيبر راع�ضن خيبر راع�ض الأ ن خيبر راع�سن خيبر راع�س سمامي ح�سمامي ح� أ اإخال اأرى ا

ل يقرعه يطيح ببابه الفول يقرعه يطيح ببابه الفولذ مح�ض هباء
ّ
وزند علي
ّ
وزند علي
ّ

عداء وفي اليرموك خالد يدحر الأ

ضرى الجيو�ضرى الجيو�ض على روابي اللد والرمله اإخال اأ

ل من بطول من بطولت ومن همه فاق مداً زحوفاً تزحم الآ

ض القد�ض القد�ض، تخرج »بالهال« تلقاه ضجلى كالعرو�ضجلى كالعرو�ض جلى كالعرو�وكرمى عينه الفاروق تجلى كالعرو�وكرمى عينه الفاروق تُ

ر والعودهسر والعودهسر والعوده س ع�سقالن على حداء الن�س ع�سقالن على حداء الن� ضوترق�ضوترق�ض

اباباإيقاٍع جميل الوقع والنغمه

أراه موج البحر في يافا اإخال ا

وفي حيفا

م عر�ساسم عر�ساسم عر�ساً من اأغاريد سيالقي القادمين ال�سيالقي القادمين ال�

يد...سيد...سيد... سنا�سنا� أ ا
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اخبةساخبةساخبة س�سمعها تدق، تدق �س�سمعها تدق، تدق � أ طبول الحرب ا

رقسرقسرِق سمن ال�سمن ال�

من الغرِب

بسبسب س بالهول والغ�س بالهول والغ� ٌ هادٌر هادٌر ٌومن كل الفجاج ال�سمر رعٌدومن كل الفجاج ال�سمر رعٌد

ّ
ذني
ّ
ذني
ّ
أ دوّي البحر في ا

اريساريساري س �س � ٌارٌمارٌم ارمسارمس س �س � هديٌر
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ّ
بروق الحرب في عيني

كوكبة ال�شواعق في ميادين الفرو�شية

وترق�س مهرتي الدهماء من جذل تكاد تطير لل�شاح

 خرافية
ٍ
 �شالالت اأقدام

ّ
وتهدر في

ألثمُه وترجف اأعظمي �شوقاً لثغر الن�شر ا

لخ�شر المجد في حطين اأح�شنه

�شالء اأعانق عزتي المنثورة االأ

في �شيناء

اأغمرها باأ�شواقي

اأالقيها

جراح كرامتي من بعد طول البين، فوق م�شارف الجوالن اأحييها

اأقبل كل رابية و�شهل في فل�شطين

أبعثها جلياًل اأخ�شراً يزهو وا

وطوراً �شامخاً ي�شمو

وغزة غ�شة فيحاء

أبعثها فل�شطيني ا
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اإخال اأرى... ولكني

راني يو�شفاً في غيهب الجبِّ
أ ا

رماني اأخوتي اإذ �شرت اأقب�س في يدي ال�شم�شا

�شخور الطور تفخر بي، وعكا تغتدي لمراكبي مر�شى

اأ�شيح، اأ�شيح يا بن اأبي

بواق تنفخ في دمي اأهزوجة الحرب  فاالأ
ّ
... اإلي ّ

اإلي

باأوردتي ي�شلُّ ال�شيف بال�شيف

ألُف منجرٍد وفي كبدي يحْمحْم ا

ألُف تنيٍن يزمجر ا

أ�شقائي اأ�شيح، اأ�شيح، يا اأهلي، ا
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ألقوني لماذا ها هنا في الجبِّ ا

�شمر ال�شنديد زند علي؟ وزندي االأ

لماذا اإخوتي باعوا ل�شاري الذئب اأ�شالئي؟

أرادوا اأن يميتوني؟ ا

بعالي ال�شوت اأ�شرخ اأن: اأغيثوني

دعوني للوغى اأم�شي

دعوني واقفاً اأق�شي

اأ�شيح، اأ�شيح لكن ال حياة لمن تناديِْه

وترجع وحدها ال�شرخات من جبِّي، تدّوم كال�شدى فيِْه

❁    ❁    ❁

بحث عن �شواطيه اأهّوم في قرارته واأبحر في دجنَّتِه الأ

فت�شدمني �شخوٌر منه تترك مركبي مزقا

األوب على �شعاع واحد اأطفي به ظماأي اإلى النور

ا فتمطرني �شحابات الدجى بََرداً يدق مفا�شلي دقَّ

واأفتل من خيوط الوهم حباًل اإثر حبل ينقذ الغرقى

زاهير فتنفتُّ الحباُل جميُعها بيدي كبتالت االأ

اأطوف... اأطوف... ال اأهدا

أبدا اأدور كاأنني َدْردوُر بحٍر م�شرٍع ا

�شاطير نهايته بدايته، يدور يدور مذ عهد االأ

فاأ�شكن الئذاً بال�شمت

ام خفافي�س الدجى ُقدَّ

خفافي�س الدجى خلفي

أناو�شها بال رمٍح، بال �شيٍف ا

أ�شمع من بعيد همهمات ال�شوت وا

تروي لي

يام عجائب هذه االأ

وقد �شارت حكايات لكل النا�س محكيَّْه:

❁    ❁    ❁
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ر �شاقته اليهوُد مكّبَل القدمين مك�شور الجناحين نبوخذ ن�شَّ

مها لهم بع�س القرابين �شوار بابل كي يقدِّ
أ يجرجر خلفه ا

لياهو الح�شان الغيد ويحمل من عذاراها الإ

ألوَف ال�شيد ويذبح عند حائطهم ليهواهم ا

وتغدو ُملَْك را�شيَل حدائُق بابل الغنَّاء

عبِد الدون تنقلها - معلقًة - ظهوُر االأ

ركان ز االأ وخيبر لم يعد ح�شناً وح�شب، معزَّ

خيبر قد غدا ن�شراً يمد جناحه لل�شرق، للنهر

يمد جناحه للغرب، للبحر

بواب تدخلها الن�شير بزهوة الن�شر وتفتح يثرب االأ

ر�س من فخر ومن ِكبْر  واآل القينقاع بكل ما في االأ

ويروي الدهُر بعُد عجائباً �شارت لبع�س الدهر مرويَّه

واأعجب فاتحاً عيني... ولكني

عماق جبِّ الع�شف
اأ�شيخ ال�شمع في اأ

لت�شدمني...  جباُل ال�شمت

فاأ�شاأل كيف

ُكمَّ َفُم ال�شنان، ال�شيُف

هل والخالن؟ عند االأ

ويرعبني:

رعوُد البحر بكماءُ

بروُق الحرب ظلماءُ

فاق بعد ال�شقر والعنقاء وفي االآ

هناك تُرى حماماٌت حيّياٌت- تناقل اأغ�شن الزيتون - بي�شاء

فاأ�شاأل حائراً عجباً واأحتدُم:

هل انح�شرت قري�شُة عن بيوت العز في يثرْب؟

هل اجتُثَّْت قالع الغزو من خيبْر؟

روابي القد�س هل لثمت جبين عمْر؟
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أ�شئلتي فاأ�شطرم ألقى �شوى �شمت القبور جواب ا وال ا

ت�شب حرائق الغابات في �شدري

يعربد في �شراييني

جحيمي.. والبراكين

باأوردتي ي�شل ال�شيف بال�شيف

ألُف منجرٍد يحمحم ا

ألُف تنيٍن يزمجر ا

ويرعد هادراً �شوت يجيء اإلي من قدام

من خلف:

ٍر لن يبقى رهين القهر والقيد نبوخذ ن�شَّ

بد اإلى االأ

آٍت ي�شنع التاريخ من هذي المالييِن ر ا نبوخذ ن�شَّ
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حكايات من الزمن: العثماين الفرن�سي

مح�سن يو�سف

❁

عبور اإلى الحكايات

م�س م������ن صم�س م������ن صم�س م������ن اأعالي المو�صل.  صرق ال�صرق ال� رق ال�صرق ال�ص ص...ت�ص...ت�

أنه������اراً. تلثم اأنطاكية  هوالصهوالصهوالً وا ص و�ص و� تعبر جب������االً

ماء صماء صماء  صي������ن، وتتربع ف������ي �صي������ن، وتتربع ف������ي � ي������ن، وتتربع ف������ي �صي������ن، وتتربع ف������ي �ص صكن������درون ومر�صكن������درون ومر� كن������درون ومر�صكن������درون ومر�ص ص�ص� إواإ إو

الأ على  كة ودي������ر الزور وحل������ب، وتتلصكة ودي������ر الزور وحل������ب، وتتلصكة ودي������ر الزور وحل������ب، وتتلأ صالح�صالح�

إ وحماة واإدلب. تتوقف  إ وحماة و سخدود تدمر وحم�سخدود تدمر وحم�س

ربعين  ل��ل��ًل عند قم������م جبال الل������كام واالأ ������ �طوي����طوي���

واحل، صواحل، صواحل،  صتريح على ال�صتريح على ال� تريح على ال�صتريح على ال�ص صق������رع، وت�صق������رع، وت� والزاوية واالأ

لبي������ن اللبي������ن اللذقية وطرابل�س وبي������روت، وتتمدد 

ان الجوالن وح������وران وعمان، ثم صان الجوالن وح������وران وعمان، ثم صان الجوالن وح������وران وعمان، ثم  صح�صح� ف������ي اأ

أ�س الناقورة، وغزة  اطئ بين رصاطئ بين رصاطئ بين را صتحنو على ال�صتحنو على ال�

ورية صورية صورية  صم، لت������ودع الوطن الذي تح������ب. �صم، لت������ودع الوطن الذي تح������ب. � م، لت������ودع الوطن الذي تح������ب. �صم، لت������ودع الوطن الذي تح������ب. �ص صها�صها�

يدة العالم، ه������ذا الوطن الذي صيدة العالم، ه������ذا الوطن الذي صيدة العالم، ه������ذا الوطن الذي  صالجميل������ة، �صالجميل������ة، �

بداع الإ

اأديب وقا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
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أ التاريخ....      ت�شع اأ�شواوؤه، منذ بدا

أنا؟...  ... هل عرفتم من ا

أنا الراوي الذي يعرف كل �شيء، وهوؤالء  ا

الذين م������ن حولي، رفاق������ي واأ�شدقائي، من 

وطن������ي اأي�شاً. جئنا جميع������اً، اإلى هنا. جاء 

جدع������ان من دي������ر ال������زور، و�شنحاريب من 

الح�شك������ة، واإليا�������س من بي������روت، و�شاغير 

اأوغلي م������ن مر�شي������ن، واإفرام م������ن معلوال، 

وجعف������ر من جبال الل������كام، وق�شطنطين من 

المو�شل، واإ�شحاق من اأنطاكية، وابن عقيل 

من حل������ب، ومعاذ من عم������ان، و�شلطان من 

أبو عمر  جبل العرب، وعبد اللي من اإدلب، وا

من اإ�شكندرون، وخالد من الالذقية، وفدعو�س 

من طرابل�س ال�شام، وغيرهم، وغيرهم، مما 

ال يح�شى، فهل تعرفون لماذا هاجرنا؟

أكب������ر م������ن اأي اإجابة، وقد  اإن������ه: �شوؤال ا

جوبة، والحقيقة  تخطر لكم مجموعة من االأ

�شتظل ملكنا نحن الغرباء، وما يهم في هذه 

أنتم تتابعون بع�س  الحكاي������ات، �شتعرفونه، وا

حكاياتنا.

ولى: الحكاية الأ

اأول الطيور المهاجرة

....ا�شمي جدعان، واأعترف باأنني هربت 

م������ن منزلي، في مدينة )دير الزور(، متخفياً 

عن عيون رجال )الجندرما(، كوني قاومتهم، 

وه������م يحاولون �شرقة غنمات������ي ودجاجاتي، 

وقم������ت قبل الفرار، ببي������ع كل ما اأملك، ومع 

نهار  بع�س المعارف، عبرن������ا ال�شحارى واالأ

وال�شه������ول، حتى و�شلنا اإل������ى هنا، و�شاأق�س 

عليكم حكايتي باخت�شار....

ولدت في اإحدى ق������رى ريف الدير، من 

والدين فقيرين، يقال اإنهما ماتا، بما �شمي: 

مر في  �شفر، وقيل لي: اإن ولي االأ
الوب������اء االأ

تلك المناطق، اأمر بقتل كل الم�شابين بذلك 

أنهما ماتا وتركا لي بيتاً من  الوب������اء. المهم: ا

طين، ي�شاركني في �شكناه، �شرب من الدجاج 

غنام. ومثله من االأ

عمال،  أنا هنا، اأمار�س جميع االأ اأخيراً.. ا

لك������ي اأعي�س بكرامة، ومن اأ�شدقائي: اإليا�س 

البيروتي و�شنحاري������ب الح�شكاوي، واإ�شحاق 

أبو عمر  نطكلي واب������ن عقيل الحلب������ي، وا االأ

ال�شكن������دري، مع اآخرين �شيق�شون حكاياتهم 

مثلي، وجميعنا ننت�ش������ر كالطيور، بعيدا عن 

حقد ال�شيادين...

❁    ❁    ❁

الحكاية الثانية:

الفردو�ص المفقود

أن������ا خالد الالذقان������ي، منذ �شغري،  »..ا

أنه من  اأع�ش������ق ريف مدينتي الرائع، واأعتقد ا

رياف في العالم، لما يتمتع به من  اأجم������ل االأ

�شجار والطيور، وحتى  تنوع، في النباتات واالأ

المخلوقات البكماء.
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فم������ع ال�شاحل ال�شاح������ر، ت�شمخ الجبال 

�شواء، وتعبق  خ�شر واالأ ال�شامقة الملونة باالأ

الغابات بالطيب، وت�ش������دح الطيور باأعذب 

ن�شان في������ه، كاأزهاره وطيوره  غاري������د، واالإ االأ

وعطوره...

فكيف لمثلي، اأن يهجر كل هذا؟...

�شوؤال ال يفارقني، ومع ذلك هجرت ذلك 

آمناً،  ن )ال�شتا( لم يتركوا مكاناً ا الفردو�س، الأ

وال�شت������ا، لمن ال يعرفهم، هم مجموعات من 

منين،  الوحو�������س ال�شارية، تهاجم ال�شكان االآ

وتنه������ب ما يملك������ون، ث������م تقتله������م وتقطع 

اأج�شادهم«.

يقول الراوي:

        ...... ي�شمت خالد لحظات، وقد 

غمرت العبرات وجهه، قبل اأن يتابع:

أن�شى م������ا حيي������ت، الم�شهد الذي  »ل������ن ا

اأرغمني على الرحيل، وكنت على مقربة مما 

حدث.

�شاهدت مجموعة من هوؤالء المتوح�شين، 

قرباء، وباأيديهم  تداهم مكان �شك������ن اأحد االأ

واآخر  والخناج������ر،  والبلط������ات  ال�شواطي������ر 

أ�شقط اأر�ش������ا، )بلطة(  م������ا راأيت، قب������ل اأن ا

كبي������رة، تهوي عل������ى راأ�س قريب������ي، في�شقط 

مثل������ي، والدماء تتفجر وتتناث������ر، اإلى جميع 

االتجاهات«....

❁    ❁    ❁

الحكاية الثالثة:

الهاربون من.. الجحيم

...�شاقونا كالنعاج، والكرابيج تنهال على 

اأج�شادنا من دون رحمة.

أن������ا ابن  أ�شير، ا ف������ي المقدم������ة، كن������ت ا

مر�شين: �شاغير اأوغلي، واإلى جواري: اإليا�س 

البيروتي وق�شطنطين المو�شلي، وخلفنا:

دلبي، ثم  اإفرام من معلوال وعبد اللي االإ

�شلطان من ال�شويداء، وخلفهم معاذ العماني 

وجعفر من قرى جبل اللكام، ووراء الجميع، 

يتاأوه من في الموؤخرة، وفرقعة ال�شياط تعلو 

على �شراخ المتاألمين، واإلى مكان، تحيط به 

�شالك، دفعوا بنا، و�شوت �شارخ  �شوار واالأ االأ

ينفجر في روؤو�شنا: 

أم������ر الوال������ي باإلحاقك������م بالمقاتلين،  - ا

فمعارك )�شفر برلك( تنتظركم.....

جل�شن������ا ف������ي اأماكننا، والرع������ب ي�شيطر 

علينا، فالموت ينتظ������ر الفقراء، في جحيم 

)�شف������ر برل������ك(، ومن ذهب �شابق������اً لخو�س 

معارك الوالي، لم يع������د، فقررت مع رفاقي 

أ�شتاره، غادرنا  أ�شدل الليل ا الهرب، وعندما ا

الم������كان زحف������اً و�شاعدن������ا الب������رد ال�شديد 

والظلم������ة الحالكة، على الف������رار واالبتعاد، 

أنهم قب�شوا على اأفراد  وقد علمنا فيما بعد، ا

أ�شرنا، وبعد ال�شرب والتعذيب، تم �شجنهم  ا



حكايات من الزمن: العثماني الفرن�سي

��� 2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع

طف������ال، واأغلبهم ق�شى خلف  مع الن�شاء واالأ

الق�شبان والجدران ال�شوداء.....

❁    ❁    ❁

الحكاية الرابعة:

رث المقد�ص الإ

أب������و فدعو�س( -رحمه  أب������ي )ا ..... كان ا

اهلل- بطاًل، ق������اد مجموعة من رجال اأحياء 

/القب������ة والتبان������ة والمين������اء/ وغيرها في 

طرابل�������س، ورافقت������ه وهو يتق������دم برجاله، 

ويهاجم مع�شك������راً للغزاة في ح������ي الميناء، 

وكان الوق������ت فجراً، تح������ول اإلى عر�س غمر 

المت�شاعد  والله������ب  �ش������واء،  باالأ المدين������ة 

من الحريق ال������ذي الته������م المع�شكر، يك�شو 

ن اأبي لم  �شواق وال�شاحات، والأ الجدران واالأ

أو ين�شحب، ا�شتمر في القتال، حتى  يتراجع ا

أنفا�شه  أ�شلمني �شالحه وهو يلفظ ا اأ�شيب، وا

خيرة، فاأخذت مكانه، حتى نفدت طلقات  االأ

بندقيته. هذه البندقية الغالية التي اأحتفظ 

به������ا، كاإرث مقد�������س، من رج������ل �شقط وهو 

عداء... يواجه االأ

❁    ❁    ❁

حكاية امراأة: �سبايا الزمن:

حكاي������ة  ه������ي  حكايت������ي....   ......

 الع�ش������ور، فهن ال�شبايا 
ّ
الن�ش������اء على مر

م�شاحة  على  المغت�شب������ات،  المقهورات 

 ا�شم )مهبولة( 
ّ
الزمن، وق������د اأطلقوا علي

حت������ى ال ي�شدقني اأحد، فكل م������ا اأقوله، 

أكاذيب ال �شحة لها. هلو�شات وا

مارات،  ق�شتي بكلمات، اأن ولي اإحدى االإ

قل الحارات، اغت�شبني، اأمام مع�شوقته،  والأ

وكان������ت ترق�������س وتتماي������ل، وه������ي ت�شاهد 

ماأ�شات������ي، ومن ث������م تدفع بي اإل������ى الخارج، 

أنياب  آثار ا والدماء تخ�شب ج�شدي وثيابي، وا

الوح�������س توؤلمني، فتتعثر خطواتي، واأقع في 

الحفر، واأرتطم بالجدران، والليل من حولي، 

يغمر الكون �شواداً... وظالماً...

❁    ❁    ❁

...ل������م تنت������ه الحكاي������ات، وال يمكن اأن 

تنته������ي، وهي تحتاج اإل������ى مئات المجلدات، 

واآالف ال�شفحات...

الراوي
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ن�سان إها الإها الإ ها اليها اليُّ عيف سعيف سعيف اأ سنت �سنت � كم اأ
كم اأنت قوي

عبد الباقي يو�سف

❁

ب������داأت الجب������ال تف�ص������ح له ع������ن معالم 

آثار ينب�ش  ب ن������ه منقب ن������ه منّقب ا كنوزه������ا، وبدا كما لو اأ

ع������ر برابطة قرب صع������ر برابطة قرب صع������ر برابطة قرب  صفي عم������ق المكنونات لي�صفي عم������ق المكنونات لي�

فاته صفاته صفاته  صه لمعات مكت�صه لمعات مكت� ه لمعات مكت�صه لمعات مكت�ص صبينه وبين الجبال، تده�صبينه وبين الجبال، تده�

االتاالتاأملية. 

توقف������ت به قدماه في قم������ة جبل، وغدا 

يج������وب بنظراته اأعالي الجبال الكثيفة التي 

تحيط ب������ه، فتتحول في لحظات اأمام عينيه 

ان بمقومات صان بمقومات صان بمقومات  صن�صن� شر�شر�ش، تم������ّد الإ اإلى نجوم الأ

ه صه صه اإل وه������و يلوذ بها  صالحي������اة، فال ي������رى نف�صالحي������اة، فال ي������رى نف�

شر�شر�ش. تجلب منها دعائم عمارة الصتجلب منها دعائم عمارة الصتجلب منها دعائم عمارة الأ صلي�صلي�

بداع الإ

اأديب وقا�س وناقد. ❁
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ا�شتغ������رق ب������ه التاأمل وه������و يتخّيل غنى 

أ�شكال هذه الجبال الت������ي تختلف بمزاياها  ا

م������ن ن�شق اإلى ن�شق، ف������ال المنطوية تتطابق 

م������ع المت�شدع������ة، وال المت�شدع������ة تتطابق 

م������ع البركاني������ة، وال البركاني������ة تتطابق مع 

المقببة،.

عن������د ال�شاعة الثانية، اأح�������س ب�شيء من 

الج������وع، فتوقف بدراجت������ه تحت ظل �شجرة 

�شرو، تحيطه الخ�شرة. 

مّد يده اإلى خرج الدراجة، و�شحب كي�شاً 

�شفاف������اً، تذّكر اأن زوجت������ه د�ّشته في الخرج 

وهي تقول: لعلّك تحتاجه. 

فتح ُعقدتَي الكي�س فراأى تفاحة، وعبوة 

رائب، و�شندوي�شتين من �شدر الدجاج. 

أنها �شوت �شرائح اللحم على الغاز  خّمن ا

بو�شاط������ة �شّواية الماريا في وقت متاأخر من 

الليل، واأعدْت الوجبة كي  تكون جاهزة في 

ال�شباح. 

أ يتناول الطع������ام، وهو يتاأمل �شفحة  بدا

الطبيعة من حوله، ي�شتمتع باكت�شاف لم�شاتها 

أنا�س مروا من هنا،  الجمالية؛ يتخيل كم من ا

أنا�س عا�شوا هنا. كم من ا

راودت������ه رغبة باأخذ ق�شط من راحة وهو 

ي�شبل جفنيه م�شت�شلماً لرغوة غفوة. 

ال يدري كم من الوقت م�شى على غفوته 

عندما ا�شتيقظ اإثر �شعوره بقر�شة نملة على 

أنامله اإليه������ا وقذفها، ثم ما لبث  كتف������ه، مّد ا

اأن ه������ب واقفاً على قدمي������ه، واأخذ ي�شتكمل 

قيادة الدراجة متاأم������اًل مالمح الجبال التي 

يم�ش������ي بجانبها وهي تتح������ّول اأمام ناظَريه 

اإلى امتدادات متداخلة مع بع�شها البع�س.

عندم������ا تباطاأت به عجلتا الدراجة حتى 

ألفاها توقفت، وانطفاأ محّركها، بدا كما لو  ا

أنه كان في حلم طويل يجوب اأعماق التاريخ،  ا

وبغتة ا�شتفاق من حلمه. 

أراد اأن يدير المح������ّرك مرات عّدة، اإاّل  ا

أن������ه اأبى اال�شتجابة، عندئ������ذ اأم�شك المقود  ا

أ يدفع الدراجة راك�شاً بها لعلها  بكفيه، وبدا

ت�شتجيب، اأعاد الك������رة مرات عّدة حتى نال 

منه اللهاث دون اأن يفلح في مراده. 

عندما توقف بها، امتدت كفه باآلية اإلى 

غط������اء الخزان، حّركه ح������ركات عدة ب�شدة، 

ليتبّين له نفاد الوقود.

مر وهو يدرك اأن الوقود قبل  تعج������ب لالأ

اأن ينفد، تتحّول اإلى االحتياط، فمّد يده اإلى 

عيار الخزان ليراه معطاًل. 

عندئ������ذ وقف في حيرة وهو ي�شعر بنوبة 

هل������ع تدهمه، مّد يده اإل������ى جهاز هاتفه كي 

يج������ري ات�ش������االً بزوجته، وبع������د رنات عّدة 

ترامى اإلى �شمع������ه �شوتها الذي جعله ي�شعر 

أنه في اللحظة ذاتها  بن�شمة طماأنين������ة، بيد ا

فوجئ بانقطاع ال�شوت. 

أراد اأن يعيد االت�شال، راأى نفاد  وعندما ا

ال�شح������ن، اأدرك اأن ذلك ح������دث ب�شبب كثرة 
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ال�شور الت������ي التقطها، اإل������ى جانب مقاطع 

ماكن لفتت نظره.  الفيديو الأ

أبق������ى الدراج������ة على وقوفه������ا، وم�شى  ا

مهروالً تحت �شط������وة الهلع في عمق طبيعة 

م�شرع������ة عل������ى كل احتم������ال، دون اأن يحّدد 

لخطواته اتجاهاً بعين������ه، وهو يوزع نظراته 

ف������ي كل الجه������ات لعلها تقع عل������ى اأي �شيء 

يتح������ّرك يمكن له اأن يق������ّدم اإليه نجدة، بيد 

أ�������س غدا يغزوه رويداً رويداً وهو يبلغ  اأن اليا

نهاك هرولة، فجل�س في اأر�شه، وهو  حّد االإ

يرمق عالم������ات الغروب تزح������ف، واأجنحة 

الظلمة تت�شّرب لحظة تلو لحظة لتخّيم على 

م������ر الذي بث مزيداً من الذعر  الطبيعة، االأ

ف������ي اأو�شاله، لكنه ف������ي اللحظة ذاتها امتالأ 

يقين������اً باأنه يعجز عن القيام باأي فعل ينجده 

من براثن ما وقع فيه. 

أ يرقب اللي������ل وهو يهب������ط بحلكته  ب������دا

التي تداخل������ت في ثناياها اأ�شوات حيوانات 

مختلفة من كل ح������دب و�شوب، وهي تنت�شر 

أنها كانت متالزمة مع �شواد  وتتعالى كما لو ا

الليل.

عندئذ انتف�س بكل ما ا�شتوطنه من فزع، 

وه������و يتلّم�س وقع اأقدام حيوانات تدنو اإليه، 

جرى اإلى �شجرة توت قريبة على مقربة منه، 

واأخ������ذ يت�شلق حتى وقف عل������ى غ�شن وهو 

يرقب حركات الحيوانات التي بداأت تتحلق 

حول ال�شجرة، وت�شدر اأ�شواتاً مرتفعة تارة، 

وتارة تتعارك ب�شراوة. 

أنها تتعارك فيما بينها في  حينها اأدرك ا

�شبي������ل ّمن يظفر بنه�������س الغنيمة المنت�شبة 

على ال�شجرة. 

اإثر حّدة ع������راك ا�شتغرق نح������و �شاعة، 

ان�شرفت الحيوانات المجتمعة حول ال�شجرة 

أ ذئب ي�شدر عواًء كما لو  جميع������اً، حينئذ بدا

أنه هدير طائرة، وهو يت�شلّق جذع ال�شجرة. ا

أ  انفج������رت من������ه �شرخ������ة مدوي������ة، وبدا

غ�شان وهو يرتفع ويهّز الجذوع  ي�شتنجد باالأ

أ يتحاور  بقوة؛ في لحظة اأح�س اأن �شوته بدا

م������ع عواء الذئب الذي بات على مقربة منه، 

فكلّما يطلق �شرخة ذع������ر ي�شتجيب الذئب 

بنب������رة عواء جدي������دة، وكلما ي�ش������در الذئب 

عواء، يطلق هو �شرخة ذعر جديدة.

آنئ������ذ اأن الذئب تعارك مع كل تلك  اأدرك ا

أنه لن يتنازل  الحيوان������ات حتى ينفرد ب������ه، وا

ع������ن غنيمته مهما كلفه ذلك من م�شقة، وما 

وجد اإلى ذلك �شبياًل.

كثر ذعراً في حياته،  في تلك اللحظات االأ

أ يتخّيل كي������ف اأن الذئ������ب ينق�س عليه،  ب������دا

أ في نه�س لحمه دون اأن يج�شر على اأي  ويبدا

ن�شان مخلوق  ممانع������ة، اأدرك معها كم اأن االإ

متناق�س، فه������و الذي يملك اأن يقتل ماليين 

أ�شكال  الب�ش������ر، ي�شحق طبيعة بم������ا فيها من ا

ن�شانية، والحيوانية، والنباتية. الحياة االإ
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في اللحظ������ة ذاتها هاه������و يقف عاجزاً 

ف������ي مواجهة حي������وان ي�شغ������ره حجماً، وقد 

أنه  مالأ اأو�شال������ه بالهلع، ها هو يتخّيل كيف ا

ي�شت�شلم بوهن لفّكي هذا الحيوان كي ينق�س 

عليه دون اأن يبدي اأي مقاومة.

عندئذ بداأت تت�ش������ح اأمامه معالم القوة 

الحقيقي������ة، ومعالم الق������وة الجبانة، فها هو 

عزل، وه������و ال يملك �شالحاً �شوى  الذئب االأ

أ�شنانه، وذاك العواء الذي يبث الذعر، وهو  ا

أ�شلمه  ن�شان، وق������د ا يق������وى اأن ي������اأكل هذا االإ

لم�شي������ر فّكيه دون اأن يتزّود باأي �شالح عّما 

أو يتمت������ع بقوة تفوق  ن�شان، ا يحمله ه������ذا االإ

عّما يتمتع بها.

بع������د محاوالت ع������ّدة، وق�ش������اء ما قّدر 

ب�شاعة م������ن الوقت، اختف������ى الذئب، فكان 

ذلك بمثابة ا�شتعادة لحالة الهدوء، وا�شترداد 

نفا�س. االأ

بغتة وهو يترقب بحذر، تعر�شت ال�شجرة 

لرج������ة قوية بكام������ل اأغ�شانه������ا، فانتبه باأن 

أّدى  قوائ������م الذئب قد خذلت������ه لل�شعود مما ا

�شفل.  غ�شان نحو االأ اإلى تزحلقه بين االأ

كان ذلك بمثابة تنّف�س له، والت�شلق حتى 

بل������وغ قمة ال�شجرة، م������ن جانبه اأعاد الذئب 

غ�شان اأخذت تحول بينه  الكرة، بي������د اأن االأ

وبي������ن مزيد م������ن الت�شلق حتى غ������دا فاقداً 

مل بعد محاوالت متكررة.  االأ

عند ذاك لم������ح ج�شد الذئب ينحدر عن 

الغ�ش������ون، ويبرح ال�شجرة، لكن ذلك لم يبث 

ن������ه تكّهن باأن الذئب قد يكون  من، الأ اإليه االأ

متواري������اً تحت جن������ح الظلم������ة بالقرب من 

ال�شجرة في حالة ترقب لنزوله.

حينئ������ذ ما توانى اأن جل�������س على غ�شن 

يقظ������اً كن�شر دون اأن يغفل له جفن وهو يرى 

�شفل  الحيوان������ات ال�شر�ش������ة تم�شي ف������ي االأ

وتُ�ش������در اأ�شوات������اً قوي������ة حتى خي������ل له اأن 

المو�ش������ع الذي هو فيه اأم�ش������ى �شاحة لهذه 

ألوان وقوة اأ�شواتها  الحيوان������ات ال�شتعرا�س ا

�ش������وات على كل �شيء  حي������ث غّطت هذه االأ

وكاأن ال �شيء غيرها في المكان. 

�ش������د، بقهق������اع الدب،  تداخ������ل زئير االأ

أنه  و�شباح الثعلب، بنزي������ب الظبي، وبدا له ا

ي�شتم������ع فحي������ح الثعبان، وزمج������رة ال�شبع، 

وقعقعة ال�شقر، ونقيق ال�شفادع.

في لحظة خطر له اأن ي�شعى اإلى محاولة 

�شوات، كي يقي نف�شه  لالن�شجام مع هذه االأ

أ روعه، فتخيل  الرعب الذي ي�شتبّد به، ويهدا

باأنه في حف������ل غريب من نوع������ه، واأن هذا 

الحف������ل يتطلب من الح�ش������ور الجلو�س على 

أُعّدت لذلك؛ ثم  �شجار في �شاحة ا اأغ�شان االأ

أ الحيوان������ات التغني باأ�شواتها المختلفة  تبدا

بع������د اأن تم اإطالقها م������ن اأقفا�شها في تلك 

ال�شاح������ة الم�شّورة، بحي������ث كل �شوت يتمتع 

باإيق������اع مختل������ف، ي�شتمر ذل������ك حتى طلوع 

ال�شوء، فت�شت�شلم تلك الحيوانات لحالة من 

الخ������در تحت تاأثير الحق������ن التي تم حقنها 
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أ  قفا�س، والتي يبدا بها قب������ل اإطالقها من االأ

مفعولها في تلك ال�شاعة. 

أ ي�شتمع  تخّيل نف�شه في هذا الحفل، وبدا

أنها �شيمفوني������ة ي�شتمتع  �شوات كما ل������و ا االأ

أنغامها.  بعذوبة ا

م������ّد ي������ده اإل������ى حب������ات ت������وت نا�شجة، 

أنغام ما يتناهى  واأخذ يتلذذ بتناولها عل������ى ا

اإل������ى �شمعه م������ن اأ�شوات وه������و يدرك مدى 

ن�شان  الم�شاهدات الحياتية الت������ي تفوت االإ

دون اأن يكت�شفها. 

كل ذرة من ذرات ج�شده بدت م�شترخية 

ومنت�شية، بيد اأن انبالج ال�شوء جعله يخرج 

لحظ������ة تلو اأخ������رى من عالمه م������ع تخافت 

�شوات من حوله. االأ
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اأديبة و�ساعرة من العراق ال�سقيق.

العمل الفني:  الفنان علي الكفري.
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ياليت قومي يعلمون

�ساجدة المو�سوي

❁

1

الوطن طعم احلياة

�إن و�ضعت زيتك في وعاء مثقوب، تناق�ص 

�لزيت قطرًة قطرة

صناء ه�������صناء ه�������ص، كان عر�ضة  إن و�ضعت������ه في �إن و�ضعت������ه في �إ �إ

يمضيمضيم ضلته�ضلته� ر وضر وضر و� ضللك�ضللك�

������ار له حق ض������ار له حق ض������ار له حق  ضناء غيرك �ضناء غيرك � إن و�ضعت������ه ف������ي �إن و�ضعت������ه ف������ي �إ �إ

عليك

إت�ض������ع روحك، قلبك، حياتك، �إت�ض������ع روحك، قلبك، حياتك، �إن  ت�ض������ع روحك، قلبك، حياتك، �ضت�ض������ع روحك، قلبك، حياتك، �ض ضين �ضين � افافاأ

ين.ضين.ضين. ضلح�ضلح� نك ضنك ضنك � ضلم تكن في ح�ضلم تكن في ح�
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أ�سرتك،  أم������ك �إلى رحم � تخرج من رحم �

إومنها �إومنها �إل������ى رحم مدر�ست������ك فمجتمعك، ثم 

إون �إون �إذ� ون �سون �س سلح�سلح� في رح������م وطنك... كل ه������ذه �

فت كل رياح سفت كل رياح سفت كل رياح  سكانت قوية حمتك حتى لو ع�سكانت قوية حمتك حتى لو ع�

عرة في سعرة في سعرة في  سحارى ل������ن تهز �سحارى ل������ن تهز � حارى ل������ن تهز �سحارى ل������ن تهز �س سل�سل� �لمحيط������ات و�

مفرقك...

قوى بين  ������ن س������ن س������ن �لأ سلح�سلح� ولعل �لوط������ن هو �

������ون، فمن �س������ون، فمن �س������ون، فمن �أنت لو وقفت عارياً عن  سلح�سلح� كل �

�لوطن؟

كتبت طبيب������ة عربية هذه �لعبارة »غياب 

ورة، هو سورة، هو سورة، هو ل سل�سل� من نحب كغياب �للون ع������ن �

إلحياة، �إلحياة، �إنما يفقدن������ا طعم �لحياة«  يفقدن������ا �

ن�س������ان �ل������ذي فقدته هذه  َتعلم������ون َمن تعلم������ون من تعلم������ون َمن �لإ
أ �

هد في سهد في سهد في  س�ست�س�ست� إلطبيب������ة؟ �إلطبيب������ة؟ �إن������ه زوجها �ل������ذي � �

الجرحى، ف������الجرحى، ف������اإذ� كان  �لحرب وه������و يعال������ج �

فق������د�ن �لعزيز يفقدنا طع������م �لحياة فكيف 

بفقد�ن �لوطن؟

سيق������ول محم������ود دروي�������سيق������ول محم������ود دروي�������س »وطن������ي لي�س 

أنا ل�ست م�سافر...«، ويقول يو�سف  حقيبة/و�

أيه������ا �لرب/ ي������ا حار�س �لحب/ ائ������غ: »�سائ������غ: »�سائ������غ: »� سل�سل� �

دق سدق سدق  سل�سل� �لر�لر�فدي������ن/ �أعطني نعمة � و�لنخل و�

ولد ف������ي وطني مرًة و�لح������ب و�لعافي������ة/ لأ

ثانية«.

ن�س������ان �لعربي في ظل هذه  ه������ل فقد �لإ

�لحروب طعم �لوطن ومعناه؟

أثر �لنظ������ام �لعالمي �لجديد على  وهل �

عالقة �لمو�طن بالوطن؟

وه������ل عندما اأ�شبح العالم قرية، ا�شتفاد 

المواطن العربي من ه������ذه القرية اأو قطف 

م������ل في قوة  بع�������س ثماره������ا؟ وهل فقد االأ

وطان على مواجهة التحديات الكبرى؟ االأ

عالم من  وه������ل اأن ما يدور في و�شائل االإ

مور قد �شاهم  ترهيب ومن تعتيم لحقائق االأ

في فقدان ثقة المواطن العربي بم�شتقبله؟

وهل �شيتوقف التراجع الذي اأ�شاب اأكثر 

أم �شي�شتمر؟ وما هو دور  من ن�شف اأقطارنا ا

المثقف اأمام هذا التهور الجارف؟

أ�شمع  ل�شت من المحبطين ولكني اأنظر وا

ما يدور في غابات هذه القرية التي اأخذت 

ذئابه������ا و�شباعها تنه�س في لح������وم اأوالدنا 

وتاأكل خدود اأطفالنا...

ألتقيه يملك وعي قائد  اأي مواطن عربي ا

ويدرك اأن هناك موؤام������رات )ولي�س موؤامرة 

واحدة( للهيمنة على العرب وتمزيق مجتمعهم 

من خ������الل العديد من الو�شائ������ل الممنهجة 

فقار، �شالح الدين، �شالح  الفتاك������ة، �شالح االإ

عالمي، التجارة الفا�شدة، والتجارة  الدجل االإ

المحرمة، مئ������ات الف�شائيات الموؤدلجة وما 

خفي كان اأعظ������م. حتى الطفل العربي بات 

ي�ش������األ ليفهم وما اأظن اأن اأطفالنا العرب لم 

ن. يفهموا اللعبة حتى االآ

مل والثقة ب�شعبنا  هذا الوعي يعطينا االأ

مل وحده ال يكفي من دون  العربي، بيد اأن االأ

عم������ل، والعمل البد اأن يرافقه العلم فالدول 
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الغربية ل������م تتفوق على الع������رب اإال بالعلم، 

والعرب �شابقاً لم يتفوق������وا على الغرب في 

أي�شاً،  موي والعبا�شي اإال بالعلم ا
الع�شرين االأ

وان؟ هل فات االأ

ال ل������م يفت بعد على الرغ������م من كل ما 

مل �شتبقى م�شرعة اأمامنا،  ح�شل، فاأبواب االأ

ودوام الح������ال من المح������ال، يكفينا اأن اهلل 

أن�شى المث������ل الفرن�شي القائل  معنا، ول�شت ا

أكثرية(. )واحد مع اهلل ي�شكل ا

2

الوطن طعم احلب

تغّزْل بها ما �ش������اء لك الغزل، فلوال تلك 

الم�شاعر الجيا�شة التي تلهب القلب والبدن 

ما ظهرت في دواوين ال�شعراء تلك الق�شائد 

غاني  الجذلى، وم������ا غنى المغنون تل������ك االأ

التي يكاد يذوب في لحنها المحبون...

أو الع�شق ال�شادق الذي  اأجل، هو الحب، ا

حالم الوردي������ة باالقتران الم�شروع  ير�شم االأ

مدى الحياة، وببيت وزوجة واأطفال تداعب 

الري������ح خ�شالت �شعرهم، ث������م يكبرون �شيئاً 

أبويهم  ف�شيئاً، يذهبون اإلى المدار�س وعيون ا

قريرة بهم...

اأج������ل هو الح������ب الذي تتفت������ق غ�شونه 

ع������ن اأزاهير الجوى والنوى والهيام، ثم �شهر 

الليالي، ثم العت������اب والخ�شام والدالل، وما 

اأجمل ال�شلح بعد الخ�شام...

كل ذلك �شيء قائم في حياتنا اإن لم نره 

ن�شمع به، فه������ل يتوقف في ظروف الحرب؟ 

واإن لم يتوقف هل ي�شغل المحبين عن ق�شية 

وطنهم؟

أه������م حوافز الدفاع عن  أم يكون الحب ا ا

الوطن؟

العق������الء من ال�شب������اب يربطون بين حب 

الحبيبة وح������ب الوطن، فاإن كنت مثاًل تحب 

ليل������ى وتتغنى بها كقي�س بن الملوح، اأال تحلم 

اأن تتزوجه������ا وي�شمكما بي������ت دافئ ومن ثم 

أ�ش������رة تعي�س بثبات ونب������ات وتخلف �شبياناً  ا

وبنات كما يقول المثل؟ اإذاً قبل اأن تفكر في 

دفع مهر ليلى علي������ك اأن تدفع مهر الوطن، 

اأن تداف������ع عنه بروحك، بدم������ك، بجهدك، 

بعلم������ك، بكل م������ا ت�شتطيع لتحمي������ه من اأي 

أو نكو�س،  ريح اأو عوا�شف، ومن اأي تدهور ا

فما قيمة الحب اإذا لم يكن على اأر�س اآمنة 

أت������ي ال�شعادة للمحبين  أين تا م�شتق������رة؟ ومن ا

والر�شا�������س يلعل������ع؟ وكيف يف������رح بالوليد 

وم�شتقبله مهدد؟

اأما اإن كن������ت تفكر بالهج������رة للغرب... 

فا�ش������األ البحر المتو�شط ك������م بلع من �شباب 

مم  مهاجر، واإن قررت الهجرة عن طريق االأ

المتحدة، فهذا هو اختيار الذليل...
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أم������رك غير وطنك، ولن  لي�س من يهمه ا

يلم �شعثك، غير وطنك، ولن يداوي جرحك، 

غي������ر وطنك، وال طعم للحب اإال تحت �شماء 

وطنك، فاحزم اأمرك اأن تفتديه وتعي�س فيه، 

فليلى تحبك، تحبك وفياً مخل�شاً لوطنك.

3

ر�ضة مطر

على �سدرك المزقته الحراب

بكيتُ 

وقّبـلُت جرحك

وعند الن�سيج �سممُت اأريج ترابك

لما يفوح َبلياًل بر�ص ال�سماء

تنف�سُت عطرك

وفوق قمي�سك ظلت دموعي ت�سيل

وتحفر نهرًا جديدًا

فما كان ذنبي وما كان ذنبك

اأيها الوطن القلُب

يا اأيها العذُب

عذبتني بهواك

فقل اأين اأهرب

اأجبني بربك

اأنت في مع�سمي كال�سوار

وفي اأذني قرط نار

وفي كبدي

اأحرٌف نق�ستها الع�سور

فكيف الخال�ص وعمري عمرك

اأيها الوطن العذب عذبتني

فقل اأين اأنوي وكل الدنا ل ت�ساوي

التراب الذي تحت نعلك

وكل الكنوز

ل ت�ساوي

بريقًا بنجمك

لي�ص لي غير قلبك

ول حب لي

غير حبك
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اأديبة ومترجمة واأكاديمية في علم النف�س التربوي. ❁

منوذج »التمركز« يف الرتجمة

إترجمة و�إترجمة و�إعد�د: د.ملكة �أبي�ض

❁

، و�صفنا نموذجاً تاريخياً
*
ابقصابقصابق صفي مقال �صفي مقال �

و على التكافو على التكافوؤ. وقد  قوياً في الترجم������ة مبنياً

»الالحتمي������ة«، �»الالحتمي������ة«، ِ�»الالحتمي������ة«،  �« ب�« ب وج������رى تح������دي »التكاف������وج������رى تح������دي »التكاف������وؤ

������كالت الكبرى في القرن ص������كالت الكبرى في القرن ص������كالت الكبرى في القرن  صحدى الم�صحدى الم� وهي اإ

ّ من ذلك ال�صراع طّور  من ذلك ال�صراع طور  من ذلك ال�صراع طّور  رين. وانطالق������اصرين. وانطالق������اصرين. وانطالق������اً صالع�صالع�

رو الترجمة طرقاً عدة لمواجهته، منها:  رو الترجمة طرقامنظرو الترجمة طرقامنظِّ

النموذج المبني على »الغر�ض« الذي اأجاب 

ة، صة، صة،  صلى الممار�صلى الممار� إقرب اإ اقرب اإقرب  أ اكل اكل ا كل صكل ص صبتحريك النظرية ب�صبتحريك النظرية ب�

َّلحَّلحَّ على 
أ ووجعل من التكافووجعل من التكافوؤ حالة خا�صة، كما ا

بيل صبيل صبيل  صون في �صون في � ون في �صون في �ص صن المترجمين وزبائنهم يتفاو�صن المترجمين وزبائنهم يتفاو� أ ا

تقرير كيفية الترجمة.

ومنها نم������وذج »ع������دم التقي������د« نف�سه، 

وال�سيم������ا ف������ي »التفكيك« ال������ذي عمل على 

فه سفه سفه  س بو�س بو� ووه������ام العديدة للتكاف������ووه������ام العديدة للتكاف������وؤ تحطيم االأ

عالقة داللية ثابتة.

اساساً االعتراف بنموذج اآخر على  سي�سي� أ وعلينا ا

ف������كار والممار�سات التي  قل، عم������اده االأ االأ

������ورة متزايدة س������ورة متزايدة س������ورة متزايدة  سها مع بع�ض ب�سها مع بع�ض ب� ها مع بع�ض ب�سها مع بع�ض ب�س سيتجم������ع بع�سيتجم������ع بع�

كل نظرية سكل نظرية سكل نظرية  ستحت ا�سم »التمركز«. وهي ال ت�ستحت ا�سم »التمركز«. وهي ال ت�

أكاديمي قوي، وربما  اي معنى اي معنى ا افي الترجمة، بافي الترجمة، باأ

ياء سياء سياء  س�س� كانت مجرد مجموعة من الت�سميات الأ

ناعة اللغة. سناعة اللغة. سناعة اللغة.  ستطورت في بع�ض قطاع������ات �ستطورت في بع�ض قطاع������ات �

ر اإجاب������ة من�سجمة  ر ن تل������ك المفاهي������م توفر ن تل������ك المفاهي������م توفِّ اإ
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احول م�شكل������ة الالحتمية. فاحول م�شكل������ة الالحتمية. فاإذا كانت اللغات 

والثقافات غير محددة اإلى درجة اأن ال اأحد 

و م������ن التكافو م������ن التكافوؤ، فهناك  يمك������ن اأن يكون واثقاً

اإذن ح������ل يتمثل ف������ي خلق لغ������ات وثقافات 

بي شبي شبي  شكد الن�شكد الن� ابح فيها التابح فيها التاأ بح فيها التشبح فيها التش شطنعة، ثابتة، ي�شطنعة، ثابتة، ي� طنعة، ثابتة، ي�شطنعة، ثابتة، ي�ش شم�شم�

ممكناً. اإنه حّل قاب������ل للتطبيق، ولكن لماذا 

مى تمركزاشمى تمركزاشمى تمركزاً؟ شن ي�شن ي� أ عليه ا

ما هو التمركز؟

������ط التاريخ. فحين  ������ط التاريخ. فحين ش������ط التاريخ. فحين شِّ ِّ������ة تب� ش������ة تب�شِّ������ة تب� ������ة تب�ش������ة تب�ش ش بق�ش بق� أ نب������دشنب������دشنب������دا ش�ش�

إنع������ود اإل������ى الوراء، نج������د ف������ي الثمانينيات  إنع������ود 

ميركية  ������ي، ش������ي، ش������ي، اأن ال�شركة االأ شم������ن القرن الما�شم������ن القرن الما�

دد شدد شدد  ب� كانت  ب�ش«  كانت  ش«  Microsoft وفت شوفت شوفت  ش»مايكرو�ش»مايكرو�

ميركية  ������وق اش������وق اش������وق االأ شلكترونية لل�شلكترونية لل� إتطوي������ر برامج اإ إتطوي������ر برامج 

ال�شمالية، ثم ترجمة تلك المواد اإلى اللغات 

نجليزية  خرى )من االإ واق اشواق اشواق االأ ش�ش� ة في اشة في اشة في االأ شالرئي�شالرئي�

ية، شية، شية،  شلى الفرن�شلى الفرن� نجليزية اإ لمانية، من االإ
اإلى االأ

بانية.. وهكذا(. وكان شبانية.. وهكذا(. وكان شبانية.. وهكذا(. وكان  ش�ش� إنجليزية اإلى االإ انجليزية اإنجليزية  من االإ

ير ب�شكل جيد ما دامت هناك عدة شير ب�شكل جيد ما دامت هناك عدة شير ب�شكل جيد ما دامت هناك عدة  شالعمل ي�شالعمل ي�

أنه مع ازدياد  ������ب. على ش������ب. على ش������ب. على ا شجنبية فح�شجنبية فح� واق شواق شواق اأ ش�ش� أ ا

يطة شيطة شيطة  شبح������ت الترجمة الب�شبح������ت الترجمة الب� بح������ت الترجمة الب�شبح������ت الترجمة الب�ش ش�ش� واق، شواق، شواق، اأ ش�ش� عدد االأ

من نمط )لغة واح������دة اإلى لغة واحدة( غير 

بة، وباهظة الكلف������ة. فالبرامج تحتاج شبة، وباهظة الكلف������ة. فالبرامج تحتاج شبة، وباهظة الكلف������ة. فالبرامج تحتاج  شمنا�شمنا�

تبدال الم������ادة اللغوية في شتبدال الم������ادة اللغوية في شتبدال الم������ادة اللغوية في  شكثر م������ن ا�شكثر م������ن ا� أ اإلى ا

تخدشتخدشتخِدم.. اإنها  شاعدة للم�شاعدة للم� اعدة للم�شاعدة للم�ش شات م�شات م� ات م�القوائم، وملفات م�القوائم، وملّف

تحتاج اإلى توجيه االنتباه نحو قائمة طويلة 

غيرة مث������ل: التواريخ، شغيرة مث������ل: التواريخ، شغيرة مث������ل: التواريخ،  شي������ل ال�شي������ل ال� ي������ل ال�شي������ل ال�ش شم������ن التفا�شم������ن التفا�

والمفاتي������ح الرئي�شة، وعالم������ات التنقيط.. 

اإل������خ. وبع�������س ه������ذه العنا�ش������ر، ال�شغيرة 

ظاهرياً، �ش������ّكل جزءاً من المهام التي نتوقع 

م������ن المترجم االهتمام بها. فبع�شها يخ�س 

خر يتطلب  الترجم������ة فعاًل، اإال اأن بع�شها االآ

خب������رة تقنية من مهند�������س مخت�س، واأخرى 

تحتاج اإلى فنيين في االت�شاالت الال�شلكية، 

واخت�شا�شيين ف������ي الم�شطلحات، وخبراء 

ف������ي الت�شويق، وربما اإل������ى حقوقيين. وهذه 

أداوؤها مثالياً عن طريق فريق،  المهام يجري ا

يكون المترجم اأحد اأفراده. وت�شمى العملية 

 ،»Localization »تمرك������زاً  كلها حينئ������ذ 
ويبرز فيه������ا م�شطلح »مركز Locale«، اإنه 
م�شطل������ح �شغير جيد يحل محل تعابير مثل 

اللغة – الهدف، التي نجدها في العديد من 
نظريات الترجم������ة، وهو يعترف �شمنياً باأن 

المترجمين نادراً ما يعملون بلغات وثقافات 

أ�شواق  بكاملها. فجمهورنا يت�شكل دائماً من ا

محلي������ة اأو مراك������ز، وه������ذه لم يك������ن يوجد 

م�شطلح للداللة عليها. والنقطة الهامة هنا 

هي اأن نموذج التمركز ي�شتمل على اأكثر من 

مجرد م�شطلح التمركز.

المفاهيم المفتاحية للتمركز

يمكن تعري������ف الم�شطلح������ات الرئي�شة 

للتمرك������ز بط������رق مختلف������ة، ونق������دم هن������ا 

التعريف������ات الت������ي يقترحها اتح������اد معايير 

:LiSA التمركز ال�شناعي
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• التمرك���ز Localization، ي�شتم������ل 
عل������ى اأخذ منت������ج وجعله منا�شب������اً للمركز- 

اله������دف لغوي������اً وثقافياً )البل������د/ المنطقة 

واللغة( حيث �شي�شتخدم ويباع.

• التدويل Internalization، عملية 
ن������ه من التعامل مع  تعميم منتج ب�شورة تمكِّ

العديد من اللغات واالتفاقات الثقافية دون 

الحاجة اإلى اإع������ادة الت�شميم. ويتم التدويل 

عل������ى م�شت������وى ت�شميم البرنام������ج، وتطوير 

الوثيقة.

• العولمة Globalization، تتجه اإلى 
الق�شايا المهنية المرتبطة باأخذ منتج عام. 

وفي عولمة المنتجات عالية التقنية، ي�شتمل 

ذلك عل������ى دمج التمركز م������ن خالل �شركة، 

بعد تدويل منا�شب، وت�شميم للمنتج؛ اإ�شافة 

اإل������ى الت�شويق، والبيع، والدع������م في ال�شوق 

العالم������ي. وهذا المعنى اأكثر خ�شو�شية من 

العملية العامة للعولمة االقت�شادية.

م�سطلحات اأخرى

• من الواحد اإلى الكثرة: وهذا م�شطلح 
لعملية في الترجم������ة ت�شير من ن�شخة جرى 

تدويلها اإلى العديد من ن�شخ اللغات – الهدف 
ب�شورة متزامنة.

 Globalization اختزال من :Gilt •
 Internalizationو )العولم������ة(، 

)التمركز(،    Localizationو )التدوي������ل(، 

)�شناع������ات   ranslation industriesو
ن يكون  الترجم������ة(. ويمي������ل الم�شطل������ح الأ

م�شتخدم������اً من ِقَبل الذي������ن يريدون تطوير 

مكانة الترجمة.

 :Partial localization التمركز الجزئي •
عملي������ة للترجم������ة ال تجري فيه������ا الترجمة 

لجميع م�شتخدمي اللغ������ة المرئية. ويجري 

ذل������ك عادة لخف�س النفقات حين يتم العمل 

في مركز �شغير.

 :Reverse localization التمركز العك�صي •
عملي������ة تمركز ت�شير من لغة �شغرى اإلى لغة 

كبرى.

• Cat: االخت������زال التقلي������دي للترجمة 
Computer-بالحا�ش������وب الم�شتعين������ة 
aided translation، وهو ي�شتخدم اأحياناً 
لو�ش������ف ذاكرة الترجمة. والم�شطلح م�شلِّل 

ن كل الترجم������ات تتم هذه  اإل������ى حد م������ا، الأ

ي������ام بالحا�شوب. وهكذا فاإن كل العمليات  االأ

»م�شتعينة بالحا�شوب« اإلى حد ما.

ما هو التدويل؟

ن جدي������د ف������ي  ال يوج������د حت������ى االآ

التمركز، فقد �شبق ل������ِ� »نظرية الغر�س« 

َّه������ت اإلى اأن العديد من المترجمين 
اأن نب

ينه�شون بمهام ع������ّدة، اإ�شافة اإلى اإنتاج 

الترجمات )ومن هنا جاء مفهوم »الفعل 

الترجمي«(.
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أ�شياء حقيقية جديدة  ومع ذلك فاإن هناك ا

عدة في نظرية التمركز. لنعد اإلى الوراء، اإلى 

ميركية،  برنامج المواد ال�شمعية- الب�شرية االأ

�شواق  الذي كان يجري تمركزه ل�شل�شلة من االأ

لمانية،  �شبانية، والفرن�شية، واالأ وروبية )االإ االأ

والهولندية، اإل������خ(. ففي حاالت عدة، كانت 

تلك الم�شاريع الفردية ف������ي التمركز تواجه 

ال�شعوب������ات نف�شها، في الموا�شع نف�شها من 

البرام������ج، على الرغم من اأن حلولها �شتكون 

غالباً مختلفة. تل������ك الموا�شع الخا�شة هي 

غالب������اً من الن������وع الذي ذكرن������اه فيما �شبق: 

أ�شماء العمالت، وتقديم  أ�شكال التواري������خ، وا ا

أي�ش������اً هي الموا�شع  ع������داد.. اإلخ. وتلك ا
االأ

الت������ي يكون فيها الن�������س- الم�شدر )المادة 

ميركية في مثالن������ا( خا�شاً بالتف�شيالت  االأ

ميركي������ة. )مثال ذلك، ا�شتخدام  الثقافية االأ

ال�شهر، فاليوم، فال�شنة بو�شفه �شكاًل لتقديم 

التاريخ(. وفي هذه النقاط ال توجد �شرورة 

ميركية كل  حقيقية للترجمة من الن�شخة االأ

هداف المختلفة.  مّرة اإلى جميع الن�شخ -االأ

أنه �شتكون هناك جدوى  وا�شتقر الراأي على ا

ميركية  أكب������ر اإذا ما �ُشحب������ت العنا�ش������ر االأ ا

الخ�شو�شية من البرنامج، وجرى ا�شتبدالها 

مبا�ش������رة بالعنا�شر المعتمدة في الثقافات- 

مكان. هداف بقدر االإ االأ

م������ا الذي حدث هنا؟ اإنن������ا في الترجمة 

التقليدي������ة نتحرك من ن�������س -م�شدر اإلى 

أ(: ن�س- هدف مبا�شرة. )�شكل،1،ا

م�شدر ← هدف
للترجم������ة  ب�شي������ط  نم������ط  أ:  �ش������كل،1،ا

التقليدية.

ولكننا في التمرك������ز نتحرك من م�شدر 

اإل������ى ن�شخ������ة متو�شط������ة عامة. ونت������اج هذه 

الن�شخة المتو�شطة ي�شمى »التدويل«.

م�شدر ← ن�شخة مدّولة ← هدف
�شكل،1،ب: ترجمة+ تدويل

وال�شيء المنتج ي�شمى »ن�شخة مدّولة«. 

ن الدول ال عالقة  اإنها ت�شمية �شيئة نظراً الأ

�شح اأن ي�شمى »التمركز  لها بها. وربما كان االأ

نه يعمل بين المراكز(. ولكننا  المتبادل« )الأ

ل�شنا هنا لن�شح������ح م�شطلحات ال�شناعة. 

أننا ن�شير اإلى اأن التدويل يقوم باإعداد  على ا

المنتج قب������ل لحظة الترجم������ة، مما يجعل 

أ�شرع.  أ�شهل وا العمليات الفعلية للترجم������ة ا

وم������ا اأن يوؤدي التدويل مهمته حتى ي�شتطيع 

التمرك������ز اأن يعم������ل مبا�شرة م������ن الن�شخة 

المدّولة، دون الرجوع اإلى الم�شدر. وينتج 

ع������ن ذلك زي������ادة الجدوى، بح������دوث عدد 

من التمرك������زات في الوقت نف�ش������ه، واإنتاج 

هداف، كم������ا يبين  ن�ش������خ مختلف������ة م������ن االأ

�شكل،1،ت:

الن�شخة المدّولة ← هدف
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← هدف
← هدف.. الخ

�شكل،1،ت: نمط التمركز.

هداف  نتاج المتزامن للن�شخ- االأ هذا االإ

له منطقه. فالعولم������ة االقت�شادية تعني اأن 

المنتجات الكبرى )مث������ل ن�شخة جديدة من 

نظام عمل مايكرو�شوف������ت( يجري اإطالقها 

في الوقت نف�شه، في مراكز عّدة عبر العالم، 

أ�ش������كال متماثلة م������ن الت�شويق  با�شتخ������دام ا

والحمالت الدعائية.

اإن ع�ش������ر »ال�شح������ن المتزامن« يتطلب 

تمرك������زاً �شريع������اً ال للمنتج������ات فح�شب، بل 

أي�شاً؛ وه������و لذلك يميل  لم������واد الت�شوي������ق ا

ل������ة دون العودة اإلى  لال�شتن������اد اإلى ن�شخ مدوَّ

اأي م�شدر.

وبف�ش������ل التدويل، ال تقت�ش������ر الر�شالة 

�شا�شي������ة للتمرك������ز على ك������ون المنتجات  االأ

بحاجة اإلى تكييف يحدث بعد اأن يتم تطوير 

المنتج؛ ذلك اأن اإدراج التدويل يعني اأن تلك 

التكييفات يجب اأن يجري التفكير فيها منذ 

البداية، والتخطي������ط لها في كل مرحلة من 

مراحل تطوير المنتج.

والتمرك������ز ي�شتمل، من جهة اأخرى، على 

أنتجت بها  اإعادة تفكير كاملة بالطريقة التي ا

اإعادة البناء  المنتجات والن�شو�س. وت�شمى 

العام������ة للعمليات اأحيان������اً »العولمة«، نظراً 

نها م�شممة للتوجه اإلى ال�شوق العالمي.
الأ

دارة اأنظمة الإ

في فت������رات �شابق������ة، كان م������ن الممكن 

ا�شتخدام فريق من المترجمين لنقل برنامج 

أو موق������ع ل�شركة، اإلى لغة  اإلكترون������ي كامل، ا

معين������ة. ولفهم تلك العملية يمكن اأن نت�شور 

أو الموقع بو�شفها  جزاء المرئية للبرنامج ا االأ

ن�شاً، وتفتر�س اأن على المترجمين نقل هذا 

الن�س كله، مع التاأكد من اأن كل مترجم على 

وعي بالمنتج اإلى حّد ما.

ولك������ن البرامج والمواقع ل������م تعد تنظم 

به������ذه الطريقة اإال نادراً. وما ن�شادفه يتجه 

اإلى اأن يكون تعدي������الت وتحديثات متتابعة، 

كما ل������و كان ن�شخة واحدة تتط������ور تدريجياً 

اإلى اأخرى. وحتى حي������ن يكون لدينا ن�شخة 

أو �شكل جديد للموقع،  جديدة من البرنامج، ا

فالكثير من المادة ال�شابقة يعاد ا�شتخدامه، 

باأ�شكال معّدلة اأو محّدثة ب�شكل ب�شيط.

وهذا يعن������ي اأن المترجمي������ن لم يعودوا 

يعملون على ن�شو�������س كاملة، وال على ن�شٍخ 

مدّولة كاملة، بل عل������ى اإ�شافات وتعديالت 

ن يمثل تغييراً جذرياً  جديدة. اإن ما يحدث االآ

رون  في الطريقة التي اأ�شبح المترجمون يفكِّ

فيه������ا. وما ي�شتقِبلون لي�������س ن�شاً بمعنى كلٍّ 

متَّ�ش������ق، بل هو ب�شورة عام������ة قائمة بجمل 

أو اأحياناً مقاطع جديدة،  وتعبيرات منعزلة، ا

خر، مثل �شل�شلة من العنا�شر  الواحد فوق االآ

المرتب������ة �شاقولياً. وعلى المترجم اأن ينقلها 
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ده������ا بم�شرد: وهو  بح�ش������ب الت�شل�شل، ويزوِّ

وثيق������ة نموذجية اأخرى، يتم ترتيب العنا�شر 

خر. وهكذا يكون عمل  فيها، الواحد فوق االآ

المترجم مزدوجاً: �شاقولياً ونموذجياً، بدالً 

أو متابعاً للتدفق  من كون������ه اأفقياً ونحوي������اً، ا

الخّطي للن�س.

ر �شركة لديها  ين هي التقنية هنا؟ ت�شوَّ
اأ

عدد ال يح�شى م������ن الوثائق حول منتجاتها 

وعملياته������ا كلها. وال�شرك������ة ت�شّوق منتجاتها 

في �شب������ع لغات مختلف������ة، وتت�شل بعمالئها 

من خ������الل موقع اإلكترون������ي متعدد اللغات، 

أدلَّ������ة للم�شتخدمين، ومواد اإعالنية. وحين  وا

ثة لمنتج ما، فاإنها  ز ال�شركة ن�شخة محدَّ تجهِّ

لن تق������وم، بالطبع، باإعادة كتابة وترجمة كل 

وثائقه������ا ال�شابق������ة. وما عليه������ا اإال اأن تعزل 

قها بحيث  ن تن�شِّ
�شاف������ات والتعديالت، واأ االإ

لة النهائية مالئمة لكل الو�شائل  تكون المح�شِّ

التي �شت�شتخدمها في االت�شال بزبائنها. وال 

تقت�ش������ر الم�شكلة الرئي�شة هن������ا على اإنجاز 

جزاء. ولعمل  الترجمة، بل على متابعة كل االأ

ذل������ك بدرج������ة عالية م������ن الج������دوى، تعمد 

ال�شرك������ة اإلى تق�شي������م معلوماتها )محتواها( 

اإل������ى وحدات، يتك������ّون كّل منها ف������ي العادة 

 ،)Chunks من مقاطع عدة )قط������ع كبيرة
بطريقة تكون فيها كل هذه الوحدات قادرة 

على تحديث نف�شها بنف�شها، والتعاون بطرق 

جديدة لتالئ������م اأغرا�شاً جديدة. اإن »اأنظمة 

اإدارة المحت������وى«، تتي������ح به������ذه العملية اأن 

يجري �شبط المحتوى ب�شكل مجٍد، في لغة 

دارة المَعْولمة« ت�شمح له  واحدة؛ و»اأنظمة االإ

ق������اً في ن�شخ لغوية عّدة. واأي  ن يكون من�شَّ
باأ

نجلي������زي، على �شبيل  تغيي������ر في المقطع االإ

آلي������ة اإلى اأن هناك  المث������ال، �شينبِّه ب�شورة ا

حاجة لتغييرات ف������ي المقاطع المقابلة في 

خرى. تل������ك هي روؤية رائعة  ن�شخ اللغات االأ

التن�شيق لتدفق متعدد اللغات للمعلومات.

دارة للمترجمين  وما يجه������زه نظ������ام االإ

يتمثل في القوائم ال�شاقولية لِ� »مواد الم�شارد 

اأو مداخلها« التي يجب احترامها. وال يكون 

أو  للمترجمين اأي و�شول لروؤية عامة للن�س ا

للبرنامج؛ ولي�شت لديه������م اإمكانية للنهو�س 

بالمهام الخارجة عن الترجمة التي ترتئيها 

نه لي�س لديهم اإال القليل 
نظرية الغر�������س، الأ

من المفاتيح حول غر�س االت�شال. والواقع 

�شتراتيجي������ة  اأن كل م�شائ������ل التخطي������ط االإ

أو ربما اإلى  انتقل������ت اإل������ى مدير الم�ش������روع، ا

خبير الت�شويق. بينما ي�شبح الم�شروع العام، 

بو�شفه مجموعة من الن�شو�س، من م�شوؤولية 

دارة الذي يوّفر اإمكانية  التقنية، في نظام االإ

ق. ال�شبط المن�شَّ

كي������ف ي�شبه ذل������ك »التدوي������ل«؟ اإن نظم 

دارة تح������وِّل محتوي������ات ال�شركة كلها اإلى  االإ

قاعدة معطي������ات واحدة، وا�شع������ة، متعددة 

اللغ������ات. وبا�شتخ������دام قاع������دة المعطيات 
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أو  ية ن�شخة جدي������دة لكتيِّب ا
أ هذه، ت�شب������ح ا

وثيقة للتطوير والتروي������ج بال�شرورة ن�شخة 

لة، جاهزة لجع������ل عنا�شرها الجديدة  مدوَّ

ل������ة تتمركز في لغات -اأهداف عدة.  والمعدَّ

أنه ال يمكن النظر اإليها، في  وم������ن الوا�شح، ا

الواقع، بو�شفها ن�ش������اً- م�شدراً باأي معنى 

ن كل محتواها  تقليدي للم�شطل������ح، نظراً الأ

هو اإعادة كتابة لمحتوى �شابق. ومن المحتمل 

اأال يكون هناك م�شادر وا�شحة محمولة في 

اإطار النظام. والبدي������ل الذي على نظرياتنا 

اختياره يتمثل في اإعادة النظر في تعريفاتها 

لِ� »الم�شدر«.

الترجمة في اإطار التمركز

ي�شتم������ل م�ش������روع التمرك������ز عل������ى مهام 

عّدة، من لحظة ت�شلم المواد، حتى مناق�شة 

المو�شوع مع الزبون بعد اإنجاز العمل. وتلك 

�شياء التي يجب على اإداريي الم�شروع 
هي االأ

اأن ياأخذوها بالح�شبان )بتكييف من اإي�شلنك 

:)2000

ت�شلُّم المواد وتحليلها

الجدولة وو�شع الموازنة

ترجمة الم�شارد، اأو و�شع الم�شطلحات

اإعداد ن�شرة التمركز )مواد للمترجم(

لكترونية ترجمة المواد والبرامج االإ

ترجمة الم�شاَعدة والتوثيق

عمليات التحديث

اختبار المواد

اختبار الم�شاَعدة، وطباعة التوثيق

اإنتاج وت�شليم

مقابلة مع الزبون

أنها  م على ا ن الترجمة تُقدَّ
وهك������ذا نرى اأ

أو اثنتان من تلك الخطوات. من هنا  واحدة ا

داريون منطقياً اأن الترجمة جزء  ي�شتنت������ج االإ

�شغير م������ن التمركز. لقد اأ�شبحت الترجمة 

بدياًل ع������ن خيوط اللغ������ة الطبيعية المرئية 

قل  جزاء االأ رجح االأ للم�شتخدم. وهي على االأ

اأهمي������ة في التمرك������ز بالن�شب������ة للممار�شين 

ري������ن. وقد بي������ن �شبران������غ )2000(  والمنظِّ

اأن الكلفة الحقيقي������ة )والفوائد الحقيقية( 

أو�شع من مج������رد الترجمة.  تقع في مه������ام ا

أ�شلوب التمركز ف������اإن ا�شتبدال  ومهم������ا كان ا

خي������وط اللغة الطبيعي������ة )الترجمة( �شيبدو 

ج������زءاً �شغيراً ج������داً. اإن »توزي������ع الموازنة« 

يعطي الترجمة عادة حوال������ى »ثلث التكلفة 

حوال، وينق�شم الثلثان  الكاملة« في اأح�شن االأ

الباقيان بين »اإعادة هند�شة المنتج« و»اإدارة 

الم�شروع«.

ه������ذا التخفي�������س في اأهمي������ة الترجمة 

يكم������ن خلف المعن������ى الجديد ل������ِ� »التكافوؤ 

اال�شطناعي«. وهو يف�ش������ل الترجمة فعلياً 

عمال التي  عن المج������االت الوا�شعة م������ن االأ

يبحث عنها نموذج الَغَر�س، حتى حين يكون 

�شا�شي للتمركز على وفاق مع تلك  المفهوم االأ
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المقارب������ات. وال حاجة للقول، باأنه ال يوجد 

أن������ه ال يوجد اإال  هنا م������كان لاّلحتمية، كما ا

نواع المختلفة  القليل من الوق������ت لو�شف االأ

من ممار�شات الترجمة. فاإطار التمركز يعيد 

الترجمة اإلى الخلف، حتى نقطة االنطالق.

هناك �ش������وؤال اآخر يتمثل فيم������ا اإذا كان 

علين������ا اأن ن�شاي������ر ه������ذا التخفي�������س. واإذا 

كان������ت الترجمات ق������د اأ�شبحت ج������زءاً من 

عملي������ات التمركز، ف������اإن ه������ذا ال يعني اأن 

الترجم������ة توقفت فجاأة ع������ن الوجود خارج 

تل������ك العمليات. فّكر فق������ط في عدد النا�س 

الذي������ن يترجم������ون �شفوي������اً وكتابي������اً يومياً، 

�شمن عائالت مزدوج������ة اللغة، اأو جماعات 

متع������ددة اللغات؛ في الخدمات االجتماعية، 

عمال، والخدمات  والمحاكم، واجتماعات االأ

دبية، والندوات  الجديدة كما في الترجمة االأ

�ش������كال المتعددة  الوا�شع������ة.. اإلخ... هذه االأ

للترجمة لم تتواَر فج������اأة بتاأثير نمو �شناعة 

ن  التمرك������ز. لذلك لي�س هن������اك من �شبب الأ

تقبل نظرية الترجم������ة برمتها، فجاأة، اإطار 

التمركز. يج������ب اأن يكون، في الواقع، بع�س 

النبل االجتماعي في مقاومة هذا التراجع.

اإما اأن ن�شاي������ر التراجع )بقبول فكرة اأن 

أو اأن  أو�شع بكثير م������ن الترجمة( ا التمرك������ز ا

نج������ادل �ش������ده بقولن������ا )اإن كل ذلك ترجمة 

ال�ش������كل(. وكت������اب غواديك  مهما اختل������ف 

 Translation الترجم������ة بو�شفها مهن������ة«

as a profession« )2007(، يعّج باأنماط 
م������ن العمليات، ول������م تو�شف باأنه������ا تمركز. 

أن������ه ال يوجد اإجماع حقيقي حول هذه  ذلك ا

النقط������ة. في هذا الوق������ت، ربما كان هناك 

بع�������س الم�شلح������ة التجارية ف������ي الحديث 

عن »الترجم������ة والتمركز«، وبع�س ال�شرعية 

الفكري������ة لدرا�شة الم�شطلحي������ن بو�شفهما 

»مظاهر لالت�شال عب������ر الثقافي«، وحاجة 

أكي������دة لتدري������ب المترجمين عل������ى المهام  ا

الوا�شع������ة التي ت�شكل عملي������ة التمركز. على 

كل ح������ال، اإذا كان������ت الترجم������ة التقنية قد 

آلية  لت اإلى ا�شتب������دال للكلمات ب�شورة ا تحوَّ

ال اإن�شاني������ة، ف������اإن علينا اأن نوؤك������د على اأن 

مترجمين������ا ي�شتطيعون االرتف������اع اإلى عمل 

اأكثر جزاًء من ذلك، على ال�شعيدين الفكري 

والمالي، واليهم كيف �شن�شّمي ذلك العمل.

خال�سة

أكثر  قّدم هذا المقال »التمركز« بو�شفه ا

من ا�شتخدام لتقنيات ترجمية جديدة، وبّين 

أنه يفتتح نموذجاً جديداً بف�شل الدور الرئي�س  ا

نماط  الذي يوؤديه »التدوي������ل« في ال�شماح الأ

الترجم������ة )من الواحد اإلى الكثرة(. ذلك اأن 

عملي������ة الترجمة )من الواح������د اإلى الكثرة( 

ت�شم������ح ل�شناع������ة التمركز بتلبي������ة حاجات 

العالق������ات االقت�شادي������ة المَعْولم������ة، وهذه 

مرتبطة بدورها ارتباط������اً وثيقاً ب�»العولمة« 
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نم������اط التجارية. اأ�شف  الت������ي تنت�شر في االأ

اإلى ذلك، اأن عملية »من الواحد اإلى الكثرة« 

يجري تعزيزها ب�شل�شل������ة من التقنيات ذات 

تاأثير بعيد الم������دى على الطريقة التي ننتج 

به������ا الن�شو�������س، ون�شتخدمه������ا، ونترجمها، 

وعلى فر�������س اال�شط������الح النموذجي على 

التركيب اللغوي. وربما تكون النتيجة العامة 

للتمركز مزيداً من توحيد المعايير وتقريب 

أي�شاً  الثقاف������ات. عل������ى اأن النموذج ي�شم������ح ا

بقدر كبير من التكّيف الثقافي، يم�شي اإلى 

أبعد من ح������دود الترجمة التقليدية المبنية  ا

�شعدة، تبقى  على التكاف������وؤ. وعلى معظم االأ

التاأثي������رات الثقافية الحالي������ة للتمركز قيد 

االنتظار.

أبي�س، نظري������ات ونماذج في الترجمة، المعرف������ة، دم�شق، الع������دد 615، ال�شنة 53، ك1/  * انظ������ر: د. ملك������ة ا

2014م.
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اأديب وناقد وروائي واإعالمي. ❁

الف�صحى بني العامية واللغة الثالثة

ن�صر الدين البحرة

❁

هدت �سن������وات الخم�سينيات من القرن سهدت �سن������وات الخم�سينيات من القرن سهدت �سن������وات الخم�سينيات من القرن  س�س�

مل سمل سمل  س في الوع������ي القومي، �س في الوع������ي القومي، � ري������ن نم������واسري������ن نم������واسري������ن نم������واً سالع�سالع�

مختلف اأنحاء الوط������ن العربي، وكانت اللغة 

العربي������ة بين المظاهر التي تجلى فيها هذا 

������رة على س������رة على س������رة على  سالوع������ي، وقد انعك�������س ذلك مبا�سالوع������ي، وقد انعك�������س ذلك مبا�

أزال اأذكر  دبي������ة العربية، وم������ا ا ������كال الس������كال الس������كال الأ س�س� الأ

ديب العربي الكبير  الدرا�سة التي كتبه������ا الأ

سالدكتور ط������ه ح�سين، في معر�������سالدكتور ط������ه ح�سين، في معر�������س تقديمه 

اساساً عربي������اً جديداً، ه������و الدكتور يو�سف  سقا�سقا�

أب������دى العميد الراحل اإعجابه  اإدري�س، لقد ا

دي������د بموهبة الدكت������ور سدي������د بموهبة الدكت������ور سدي������د بموهبة الدكت������ور اإدري�س وبراعته  سال�سال�

أنه نقده،  ا ي������رة.. سي������رة.. سي������رة.. اإل سة الق�سة الق� ة الق�سة الق�س سفي كتابة الق�سفي كتابة الق�
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ف������ي كثير من الرفق والحب، لما الحظه من 

ركاكة لغوية عنده، واأغالط كثيرة في النحو 

������رف، وكان طه ح�سين يرف�ض س������رف، وكان طه ح�سين يرف�ض س������رف، وكان طه ح�سين يرف�ض اأن يدار  سوال�سوال�

نواع  أو االأ كال سكال سكال ا س�س� ح������وار -اأي حوار- داخل االأ

دبية، باللهجة العامية.. االأ

كل������ة حقيقية واجهناها سكل������ة حقيقية واجهناها سكل������ة حقيقية واجهناها  سوكانت هذه م�سوكانت هذه م�

يرة في �سورية في سيرة في �سورية في سيرة في �سورية في  سة الق�سة الق� ة الق�سة الق�س سنحن كت������اب الق�سنحن كت������اب الق�

ذلك العه������د، ولم تكن مطروحة في المجال 

الم�سرحي.. فلم تكن هناك كتابات م�سرحية 

يام. جادة.. في تلك االأ

الحوار بالعامية اأو الف�صحى

كل������ة تعقيداسكل������ة تعقيداسكل������ة تعقيداً وحّدة،  سنما زاد هذه الم�سنما زاد هذه الم� إواإ إو

الى الى اأعلى الدرجات،  إعود الموجة الواقعية، اإ اعود الموجة الواقعية، اإعود الموجة الواقعية،  عود الموجة الواقعية، سعود الموجة الواقعية، س س�س�

منون بهذه ومنون بهذه وؤمنون بهذه  و بع�ض الكتاب، ممن ال يو بع�ض الكتاب، ممن ال ي حتى اإنَّ

ة وفق المنهج سة وفق المنهج سة وفق المنهج  سالمدر�سة الفني������ة، كتبوا الق�سالمدر�سة الفني������ة، كتبوا الق�

الواقعي على �سبيل الموافقة.. والم�سايرة.

مر مطروح������اً على النحو التالي:  كان االأ

منة بع�ض الحوار، بين سمنة بع�ض الحوار، بين سمنة بع�ض الحوار، بين  سة مت�سة مت� ة مت�سة مت�س سما دامت الق�سما دامت الق�

ية، فما هي اللغة التي سية، فما هي اللغة التي سية، فما هي اللغة التي  س�س� �س�س سيات الق�سيات الق� يات الق�سيات الق�س سخ�سخ� خ�سخ�س سال�سال�

أم العامية؟ اإنَّ حى سحى سحى ا سن يكتب بها؟ الف�سن يكتب بها؟ الف� أ يجب ا

مة العربية من محيطها  حى هي لغة اسحى هي لغة اسحى هي لغة االأ سالف�سالف�

ال������ى خليجها، وهي لغة القرال������ى خليجها، وهي لغة القراآن الكريم، وقد  اإ

كان �سالح������اً رئي�سياً في الحفاظ على وحدة 

ور التي توالت عليها..سور التي توالت عليها..سور التي توالت عليها.. سمة عبر الع�سمة عبر الع� االأ

إن يتحدث بها اإن�سان اأمي  إن يتحدث بها  أ فكي������ف يمكن ا

ب المفعول، سب المفعول، سب المفعول،  سة ما، فيرفع الفاعل وين�سة ما، فيرفع الفاعل وين� ة ما، فيرفع الفاعل وين�سة ما، فيرفع الفاعل وين�س سفي ق�سفي ق�

�شارة،  أ�شماء االإ أ�شماء اال�شتفهام وا وي�شتخدم ا

�شماء المو�شول������ة مثلما وردت في كتب  واالأ

ال�شرف والنحو؟ وما الذي يبقى في الق�شة 

من عنا�ش������ر ال�شدق والعفوية عندئذ؟ وهل 

يمكن لبائع خ�شار متجول اأن يخاطب زميله 

قائاًل:

- عل������ى ر�شلك يا هذا؟ ف������اإن ما تزعمه 

�شك في قولك كله؟ غير �شحيح.. واإني الأ

العامية لغة النا�ص

ا العامية وهي اللهج������ة ولي�شت اللغة  مَّ
أ ا

الت������ي تتح������دث به������ا قطاع������ات وا�شعة من 

آثارها وا�شحة، على اأحاديث  النا�س، وتترك ا

قرب  أنف�شهم، فهي االأ المثقفين والمتعلمين ا

اإلى واقع النماذج الق�ش�شية، وهي التي ينطق 

بها معظم النا�س، ب�شورة عامة.. ولكن هذه 

العامي������ة لي�شت واحدة ف������ي الوطن العربي، 

وم������ا هو مفهوم منها هن������ا، في هذا القطر، 

غير مفهوم هناك.. في ذلك القطر.

اأ�شف اإلى ه������ذا اأن في بع�س العاميات 

مف������ردات يتعذر بل ي�شتحي������ل اأن يفهمها اإال 

أبناء القطر الذين يتكلمونها. ا

اللغة الثالثة

وراأى بع�س النقاد ف������ي ذلك الزمن، اأن 

وجود اللهجة العامية في عمل اأدبي مكتوب 

�شلوب غير  بالف�شحى ي�شكل ازدواجية في االأ
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ن  مقبولة، ويهبط بالنف�س الق�ش�شي في االآ

ذاته من جانب اآخر..

ح������اول بع�شهم اأن ي�ش������ل اإلى حل و�شط 

للم�شكلة، فاقترح الكتابة بما �شمي حينذاك 

»اللغة الثالثة« واإنما يتمثل في ذلك كثير من 

الق�ش�س الق�شيرة التي كتبها ح�شيب كيالي، 

وفي م�شرحي������ة »ال�شفقة« التي كتبها توفيق 

الحكيم. وهي لغ������ة بين الف�شحى والعامية، 

ويمكن نطقها بالف�شحى والعامية في وقت 

واحد، كقولك: كيف �شغلك اليوم؟

ع�سفوران بحجر

مثل هذه العبارة، كما كان يت�شور توفيق 

الحكيم يقدر الممثل اأن يلفظها بالف�شحى، 

وي�شتطيع اأن ينطقها بالعامية، وهكذا يمكن 

�شرب ع�شفورين بحجر واحد، فاإن الكاتب 

ن  لم يغ������ادر حرم العربية الف�شحى، وفي االآ

ذاته، اأخذ من العامية ب�شاطتها و�شهولتها.. 

وقربها من فهم ال�شامعي������ن الذين لم ينالوا 

ق�شطاً وافياً من التعليم.. ولكن هذه التجربة 

لم تواجه نجاح������اً.. وقد اأرهق������ت الكاتب، 

عندم������ا راح يبحث عن المفردات المزدوجة 

التي ت�شلح اأن تكون ف�شحى وعامية في وقت 

دبي  واحد، ومن طرف اآخر اأفقدت الن�س االأ

الكثير من عفويته وحرارته وب�شاطته، وهي 

عنا�شر �شرورية ف������ي كل عمل اأدبي، ووجد 

أو الم�شاهد الم�شرحي نف�شه اإزاء ن�س  القارئ ا

هجي������ن ال يثير اإعجابه.. وال يمكن اأن يهزه، 

اأو يحقق له متعته.

�سقوط اللغة الثالثة

أكثر  اإذن، �شقطت اللغة الثالثة، ولم تكن ا

من تجرب������ة مجه�شة، لم يقدر لها اأن تعي�س 

دباء �شوى  عل������ى الرغم من اأن عدداً م������ن االأ

الحكيم والكيالي، حاول������وا اإنعا�شها وحقنها 

أنف�شنا  بالمغذيات والمقويات، وعدنا لنجد ا

ف������ي مواجه������ة الم�شكلة من جدي������د، وعدنا 

لنقف ثانية.. بين نارين: العربية الف�شحى. 

والعامية.

اللغة لي�ست مومياء

أولئك  ا واإنم������ا يزيد الموق������ف �شعوب������ة 

المتع�شبون المتزمت������ون الذين ينظرون اإلى 

 ،Taboo اللغة نظرتهم اإلى اأحد المحرمات
أو الم�شا�س به وهم  مما ال يجوز االقتراب منه ا

يتخوفون عليه������ا كاأنما هي مومياء محنطة، 

أية لم�شة اإيذاءها، ويقدر اأي تغيير  ت�شتطيع ا

أو الرطوبة اأن ينال منها..  في درجة الحرارة ا

ولذلك، كان البد من اأن تعي�س �شمن قف�س 

زجاجي محكم الغل������ق... تحت مراقبة تامة 

لدرجة حرارتها ورطوبتها.. اإلخ.

ولكن اللغة العربي������ة لي�شت مومياء وقد 

برهنت خالل الق������رون الما�شية على قوتها  

وقدرته������ا عل������ى البق������اء والتج������دد، واأكدت 

ي������ام التي مرت  حيويته������ا.. ف������ي اأ�شعب االأ
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بها، واإنما، يرجع بع�س اإ�شكاالتها اإلى بع�س 

القائمين على رعايتها.

الف�سحى تغزو العامية

عل������ى اأن العامي������ة لي�ش������ت ذل������ك البحر 

ال�شخم الذي ال ت�شتطيع الف�شحى اأن تخو�س 

في عبابه.

وثمة اأمثلة تثبت اأن العك�س هو ال�شحيح 

فالعربية الف�شحى ه������ي التي تغزو العامية 

أو  ف������ي عقر دارها، وربم������ا كان جهلنا، كلنا ا

مور التي  بع�شنا بهذه الحقيق������ة، هو بين االأ

أو الت�شنج  توؤدي اإل������ى بع�س حاالت الت������اأزم ا

أو تلك مما يت�شل  لدى معالجة هذه الم�شاألة ا

بالعربية الف�شحى.

في مقال������ة ن�شرت ف������ي �شحيفة ال�شرق 

�شتاذ ج������ان دايه بمعركة  ������ر االأ و�شط: ذكَّ االأ

أدبي������ة دارت ع������ام 1871م عل������ى �شفحات  ا

بع�س الدوريات العربية، بداأها اأحمد فار�س 

ال�شدياق، ي������وم كتب يرثي نا�شيف اليازجي، 

وقد ج������اءه نباأ وفاته، ويك�ش������ف في جريدة 

»الجوائ������ب � الع������دد 519« بع�������س اأغالطه 

اللغوية، كقوله »مراب�س بدل المرابط«.

بين اليازجي وال�سدياق

ول������م يك������د اإبراهيم اليازج������ي، وهو ابن 

أ مقالة ال�شدي������اق حتى اهتز  نا�شي������ف، يقرا

و�ش������ارع اإلى الرد عليه ف������ي المجلة الفكرية 

دبي������ة الوحي������دة في العال������م العربي عهد  االأ

ذاك، وه������ي )الجنان( الت������ي كان ي�شدرها 

المعلم بطر�س الب�شتاني ونجله �شليم...

وقد كان ذلك في الجزء الثاني ع�شر من 

»الجنان« تاري������خ 15 حزيران 1871م، ومما 

جاء في رد اإبراهيم اليازجي قوله:

»واأما اعترا�شه اأن المراب�س للغنم دون 

أنه������ا تتناول  الخي������ل فهو وه������م. وال�شحيح ا

أنواع الدابة عام������ة، كما ن�س علماء  جمي������ع ا

اللغة.

وه������ي جم������ع مرب�������س ا�ش������م مو�شع من 

أو الرب�س. واأما المرابط التي قال  الربو�س ا

اإنه������ا للخيل على وجه التعيي������ن، فال�شحيح 

أي�شاً«. أنها م�شتركة ا ا

ال�سدياق يرد على اليازجي

وكان ال بد لل�شدياق من اأن يرد على ابن 

أو  اليازجي، وقد قدم لرده ب�شيء من الهجاء ا

تجاوزه اإلى قوله:

ثم انتق������ل اإلى لفظة المراب�س وقال: اإن 

أنها  تخ�شي�ش������ي لها بالغنم وهم، وال�شحيح ا

عامة.

والجواب اإن كالمه كله في هذه اللفظة، 

ننا اإذا 
خلط ف������ي خلط، وخبط في خبط، الأ

�شلمنا با�شتراك الفعل، لم ينتج منه ا�شتراك 

الم������كان، فاإن الع������رب كثيراً م������ا تفرد ا�شم 

المكان بمعن������ى مخ�شو�س من معاني الفعل 

المتعددة، وذلك لكث������رة ا�شتعمالها له. فمن 
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ذل������ك لفظة المحافل، فاإنها ال ت�شتعمل عند 

ط������الق اإال بمعنى المجال�������س التي يحفل  االإ

أنه يقال:  فيها الق������وم، اأي: يجتمعون، م������ع ا

حفل الماء واللبن.

أراد ال�شاعر  كما يقال: حفل القوم، فاإن ا

الرج������وع اإلى اأ�شل الفع������ل، كان البد له من 

التقيي������د، كاأن يق������ول مثاًل: محاف������ل الماء، 

طالق فين�ش������رف المعنى اإلى  فاأم������ا عند االإ

أمث������ال هذا كثي������رة، ومن هذا  المجال�������س. وا

القبيل لفظ المراب�س.

»ق������ال ف������ي العب������اب: المراب�������س للغنم 

بل« في معجم »اأقرب الموارد«  كالمعاطن لالإ

يق������ول ال�شرتون������ي »رب�ش������ت الداب������ة رب�شاً 

بل« ثم ينتهي  وربو�شاً ورب�شة: مثل بركت االإ

اإل������ى اال�شت�شهاد ب������كالم الجوهري �شاحب 

ال�شحاح:

بين الربو�ص والبروك

»وربو�س البق������ر والغنم والفر�س والكلب 

بل وجثوم الطير.. والمراب�س  مثل بروك االإ

بل«، ويجمع اللغويون على  للغنم كالمعاطن لالإ

اأن الربط في المقابل هو ال�شد، واأن مو�شعه 

هو المربط بك�شر الباء وفتحها، والرباط ما 

ت�شد به الدابة والقربة وغيرهما.

عطان -فعلها: عطن- اأما المعاطن واالأ

بل عند الماء، ومراب�س الغنم  فهي مبارك االإ

أي�شاً، واحدها: عطن ومعطن. ا

أريد االنتهاء اإليه،  وفي الحقيقة فاإن ما ا

هو اأن الخالف بي������ن ال�شدياق واليازجيين، 

هو خالف بي������ن فكرين اإن�شانيين، وذهنيتين 

أق������رب اإل������ى الجم������ود  ول������ى ا
لغويتي������ن، االأ

وال�شك������ون والبعد ع������ن الحيوي������ة والتطور، 

فهي ف������ي جوهرها �شلفي������ة قالبية محنطة، 

والثاني������ة حيوية متجددة، تتج������اوز الق�شور 

اإل������ى الجواه������ر.. وتغادر رطوب������ة المتاحف 

ماكن المهجورة اإلى الهواء الطلق وال�شم�س 
واالأ

والحياة.

لماذا ل ترب�ص الخيل اأي�سًا؟

أبغي الدخول في  أنني ال ا م������ن الموؤكد ا

المبارزة اللغوي������ة التي تركها لنا ال�شدياق 

أود اأن اأطرح هذا  واليازجي������ان، ولكن������ي ا

الت�شاوؤل: فما دام������ت اللفظتان »مرب�س � 

مرب������ط« هما ا�شمي م������كان، ي�شيران اإلى 

أو تربط..  مو�ش������ع ترب�س ب������ه الما�شي������ة ا

فلم������اذا كان ه������ذا الت�شدد ف������ي »ت�شوير« 

خرى،  كل منهم������ا في حيث تبتع������د عن االأ

اأق�ش������ى ما يمك������ن؟!!! ه������ل تتغير طبيعة 

أو  هذه الكائنات الحية اإذا رب�شت ربو�شاً ا

ربطت ربطاً؟

وما دامت معجمات اللغة قد �شمحت 

بربو�������س البقر والغن������م والفر�س والكلب، 

أي�شاً؟؟!!! فلماذا ال ترب�س الخيل ا
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مرب�ص، المدفع اأي�سًا

ترى م������ا الذي كان يقول������ه اأحمد فار�س 

أيامنا هذه،  أن������ه عا�س حت������ى ا ال�شدي������اق لو ا

و�شمعهم يتحدثون عن »مراب�س المدفعية«؟ 

اأكان يقول ف������ي نف�شه اأن الذهني������ة اللغوية 

الحية هي التي اأف�شت اإلى هذا اال�شتعمال 

الف�شي������ح ال�شحيح للكلم������ة، ذاك اأن العقل 

المتج������دد المتطور، ا�شتط������اع اأن يقف عند 

�شل  �شل اللغوي للكلمة، فالربو�س في االأ االأ

أي�شاً ربو�س  �شل ا هو الثبات في المكان. واالأ

المدف������ع، كي يتمكن �شدنت������ه من ا�شتخدامه 

في ق�شف مواقع العدو، على اأف�شل وجه.

عل������ى اأن هذا ال يمنعنا م������ن االنتباه اإلى 

جان������ب، هو م������ن اأجمل الجوان������ب في لغتنا 

العربية، بل يجب اأن يلفتنا لنراه روؤية ح�شنة.. 

�شامل������ة من مختلف اأنحائ������ه وزواياه، عنيت 

غنى العربية اإلى درجة الترف بالمفردات.. 

والدق������ة التعبيرية، كبع�س الدرجات اللونية 

عند الر�شامين، مما تتميز به هذه الكلمات، 

أين؟!! اإزاء ما يمكن اأن ن�شميه روح  ولكن اإلى ا

الع�شر التي تنحو نح������و الب�شاطة وال�شرعة 

والو�شوح والتحديد وقرب التناول.. اإلخ.



ا�شهر مئة خطا�شهر مئة خطاأ �شائع �أ

2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع ���

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي. ❁

ا�شهر مئة خطا�شهر مئة خطاأ �شائع �أ

�شوقي المعري

❁

تحديد الم�صطلح:

اطلح »الخطاطلح »الخطاأ ال�شائع« في  طلح »الخطشطلح »الخطش شع������رف م�شع������رف م� ع������رف م�ُع������رف م�لم يع������رف م�ُع������رف م�ُلم يُع������رف م�لم يع������رف م�لم يع������رف م�ُع������رف م�ُ

ان كان كثير من الخطان كان كثير من الخطاأ إ������ور القديمة، واإ إ������ور القديمة، و ������ور القديمة، وش������ور القديمة، وش شالع�شالع�

قدمين  نف������ات الشنف������ات الشنف������ات الأ شال�شائ������ع ق������د ورد في م�شال�شائ������ع ق������د ورد في م�

االذين تناولوا ه������ذا الجانب من الخطاالذين تناولوا ه������ذا الجانب من الخطاأ، اأي 

ور شور شور  ش ولي�س وليد الع�ش ولي�س وليد الع� ا الخط������ا الخط������اأ كان موجوداً أّن ا

همون الحديثة كما يظن الكثيرون، فنراهم يتهمون الحديثة كما يظن الكثيرون، فنراهم يّتهمون 

لنهم لنهم ليتقنون اللغة، ويقعون  ادباء بادباء باأ اب والالكتاب والالكّتاب والأ

افي الخطافي الخطاأ!!

اإّن من يتتبع كت������ب اللغة العامة القديمة 

أّن هناك عدداً من الكتب وقفت على  يج������د ا

ليحه، شليحه، شليحه،  شحيحه، وت�شحيحه، وت� حيحه، وت�شحيحه، وت�ش ش، وت�ش، وت� اويب الخط������اويب الخط������اأ ويب الخط������شويب الخط������ش شت�شت�

ا هذا الخطا هذا الخطاأ لم يكن من العامة فح�سب  أّن وا

اباتاباّتاباً كانوا  تة كتة ُك ة كسة كس سب������ل وقع فيه عدد من الخا�سب������ل وقع فيه عدد من الخا�

جازام رجازام ُرجازاً، وهذا  أدباء كان������وا اأ ع������راء، سع������راء، سع������راء، ا سم �سم � أ ا

�ه�ه�( يعر�ض  اب������ن ال�سكيت المتوف������ي )244

خط������اء يعالج في  لجمل������ة كبيرة م������ن الأ

ري سري سري  س ي�ست�س ي�ست� أ ًالح المنطق« داًءالح المنطق« داًء بدا الح المنطق« داءسالح المنطق« داءس س�س� كتابه »اإ

ا، وه������و داء اللحن والخطا، وه������و داء اللحن والخطاأ في  ضا�ضا�ض ا�بين النا�بين الّن

ّالكالم، وقد اهت������ّمالكالم، وقد اهت������ّم بهذا الكتاب عدد من 

هدوا بما ورد سهدوا بما ورد سهدوا بما ورد  سرحوه وا�ست�سرحوه وا�ست� رحوه وا�ست�سرحوه وا�ست�س سعلماء اللغة ف�سعلماء اللغة ف�

افيه...ف������افيه...ف������اإذا كان ابن ال�سكي������ت قد توفي 

ح حح ّحح اأخط������اء وقع فيها  حسحس س و�س و� �ه�������ه�������(� في)244

خطاء  البع�ض، فالمنطق اأن تكون هذه الأ



ا�شهر مئة خطا�شهر مئة خطاأ �شائع �أ

��� 2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع

أ �ليف������ه الكت�ليف������ه الكت�ب، اأي اإّن الخط� وردت قبل ت�أ

� مع بداي������ة الكت� مع بداي������ة الكت�بة والقراءة والتدوين،  أ بدا

أو  �لى ع�لى ع�ل������م لغة، ا إج������ة اإ إج������ة  � التدوي������ن بح� التدوي������ن بح� ّن لأ

� و�صرفه� و�صرفه�، وبع�ض  � ونحوه� ونحوه� �رف بقواعده�رف بقواعده� �ع�ع�

�معجمه�معجمه�...

�ه�ه�(  نة)صنة)صنة)189 صئ������ي المتوفي �صئ������ي المتوفي � ص�ن الك�ص�ن الك�ص� �وك�وك�

�ه »م�ه »م� �م�ّم� مصمص ص �صغير الحج������م �ص �صغير الحج������م � �ب�ب�ً �������ف كت�������ف كت� ������ف كتل������ف كتّل أ قد ا

حصحصٌح م������ن عنوانه  صيلح������ن فيه الع������وام« ووا�صيلح������ن فيه الع������وام« ووا�

ض�ض�ض، فهذا  �م������ة من الن�م������ة من الن� � الع� الع� ضه خ�ّضه خ�ّه خ�ّض خط�أ ه خ�نه خ�ّن اأ

�ج�ج�نب اآخر م������ن جوانب ت�صحيح اللغة...

�ء القدم�ء القدم�ء لم يقفوا عند خط�أ � العلم������� العلم������� ّلكّنلكّن

� الخ� الخ��صة، وهذا  إمة بل و�صلوا اإلى خط�أ إمة بل و�صلوا  �الع�الع�

ص�ب »تثقيف الل�ص�ب »تثقيف الل�ص�ن وتلقيح  � نجده في كت� نجده في كت� �م�م�

بن مك������ي ال�صقل������ي المتوفي 
ّ
بن مك������ي ال�صقل������ي
ّ

لن« لن« ل �الجن�������الجن�������

لف في ولف في وؤلف في  و المو الم ض�������ض�������ض �������، فقد خ�ص�������، فقد خ�صّ ّ، فقد خ�صّ �ه�������ه������� نةصنةصنة501 ص�ص�

ض�ض�ض،  ��صة من الن��صة من الن� �ء الخ�ء الخ� �خط�خط� لبه ف�صولبه ف�صولً لأ �كت�كت�

ااء الق������رااء الق������راآن« و»غلط اأهل  ّمث������ل »غلط ق������ّراء الق������رمث������ل »غلط ق������راء الق������رمث������ل »غلط ق������ّر

الحديث« و»غلط اأهل الفقه« و«غلط اأهل 

�الوث�الوث�ئق«... وغير ذلك...

اأن  ّظّنظّن
ص� ال�ص� ال�ص�ئع ف�أ ��������������� م�صطلح الخط�أ ������م������مَّ أ ا

ف لف ّلف  �د العدن�د العدن�ني الذي اأ ّن لمحّمد العدنن لمحمد العدنن لمحّم �بق به ك�بق به ك� بق به كصبق به كص صال�صال�

ص�ء ال�ص�ء ال�ص�ئعة«  �خط�خط� ل »معجم الول »معجم الّول »معجم الأ معجم������ه الأ

� لمعجمه الث� لمعجمه الث�ن������ي« معجم  ��ا���ا���ًا ��ص�����ص��� أ � ك� ك�ن ا ّث������ّمث������ّم

إ�صرة« واإن اختلف  إ�صرة« و ���اط اللغوية المع���اط اللغوية المع� ��اط اللغوية المع���اط اللغوية المع� �غ����غ��� الأ

ّن � يق� يق�ل، لأ � م������� م������� �، وفيهم�، وفيهم� ��ا���ا���ًا �ن قلي����ن قلي��� �العنوان�������العنوان�������

اغاغاط  ا-هك������ذا يبدو-لا-هك������ذا يبدو-لاأ ض�ض�ض �ني مخ�ص�ني مخ�صّ ّني مخ�صّ �الث�الث�

� م� م� ّن ض�ص������رة، ولي�������ض�ص������رة، ولي�������ض هذا بدقي������ق لأ �المع�المع�

أّن بع�ض هذه  إير اإل������ى ا إير  ير صير ص صف������ي المعجمين ي�صف������ي المعجمين ي�

أي�شاً، ثّم اإّنه  االأغالط كانت عند القدماء ا

مّي������ز بين الخطاأ، والغلط، فظن الكثيرون 

أّن ثمة خالفاً بينهما، وهذا ما يجعل المرء  ا

يت�شاءل: لماذا بُّدل العنوان ما دام الثاني 

ّول وزيد عليه مواّد كثيرة؟!المهّم  �ش������ّم االأ

أل�شنة  اأن الم�شطل������ح ثب������ت و�شار عل������ى ا

النا�س، ولكن ما ح������دود هذا الم�شطلح؟ 

وم������ا الخطاأ ال������ذي يمكن اعتب������اره خطاأ 

�شائعاً؟ ه������ل كل خطاأ عند الطالب اأو في 

أو و�شيلة اإعالنية هو  مجل������ة اأو �شحيف������ة ا

خطاأ �شائع؟

ما الخطاأ ال�سائع؟

أّن الخط������اأ ال�شائع ه������و الخطاأ  ال �ش������ّك ا

الذي �شاع بين النا�������س وانت�شر، طالباً كانوا 

أم اإعالميين، ولكننا  أدباء اأم �شحفيي������ن ا أم ا ا

ال ن�شتطي������ع اأن نعّد كل خط������اأ نحوي خطاأ 

�شائع������اً، اإاّل اإذا كان م�شتعم������اًل عند الجميع 

خطاأ، فال يعّد من الخطاأ ال�شائع مثاًل قول 

ّن  الكثيرين: اإّن ثمة اأمر )برفع( كلمة اأمر، الأ

هذا خط������اأ نحوي في القاع������دة، فمن كتبه 

ال يع������رف اأن )اأمراً( ا�ش������م اإّن، تقّدم الخبر 

على اال�شم، فالخطاأ وقع عندما ظّن الكاتب 

أّن فت������ح كلمة)ثمة(جعلها اال�شم فرفع اال�شم  ا

بعدها، ولكن هل قارن هذا الكاتب مع عبارة 

كان ثّم������ة اأمٌر...ومثل هذا كثير جداً، ي�شّب 

عرابي  في������ه عدم معرفة الكات������ب المحل االإ

فعال  لجمع المذك������ر ال�شالم، والمثن������ى واالأ

�شماء الخم�ش������ة، فمن يعرف  الخم�ش������ة واالأ
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القاعدة ال يخطئ، وم������ن اليعرفها يقع في 

الخطاأ، وال يجوز لنا اعتب������اره خطاأ �شائعاً، 

وقل مثل هذا ف������ي همزتي الو�شل والقطع، 

والهم������زة المتو�شطة والمتطرفة فلي�س خطاأ 

�شائعاً اإذا ما وق������ع الكثيرون في خطاأ كتابة 

لف  اأي هم������زة!! وقل مثل ه������ذا في كتابة االأ

فعال  لف المق�ش������ورة في االأ المم������دودة واالأ

�شماء على حد �شواء، وكذلك في �شبط  واالأ

فع������ال المعتل������ة م������ع واو الجماعة، ولكن  االأ

فعال بحروف الجر  يمكن اعتبار تعدي������ة االأ

أّن الكتب  أنواع الخطاأ ال�شائع، وال�شبب ا م������ن ا

ومنه������ا المناهج التعليمية ل������م تعلّم الطالب 

ه������ذا النوع م������ن الكتاب������ة اإذ اإّن فيه �شعوبة 

كبي������رة، تحتاج اإل������ى ق������راءة وممار�شة كتابة 

وال ي�شعف������ه اإاّل البحث والتدقيق في معاجم 

القدم������اء لي�ش������ل اإلى الج������واب ال�شحيح، 

وهذا ماال طاق������ة للكثيرين علي������ه، اإذ اإننا 

أيديهم وال في  ال نجد المعج������م القديم بين ا

أّن البع�س  خطر ا مكتباتهم... لكّن الم�شكلة االأ

�شار ي�شتنج������د بالمواقع االلكترونية فزادت 

خط������اء اأخطاء اأخ������رى. وقريب من هذا  االأ

فعال، وال �شيما المتعّدي بالهمزة.  تعدية االأ

اإلى غير ذلك من اأخط������اء يقع ال�شبب فيها 

عالم والمتعلّمين جميعاً. على المناهج واالإ

ما الحل؟

قب������ل عر�س الحل ال ب������ّد من االعتراف 

أّن تطوراً خطيراً وقع في و�شائل الح�شارة،  ا

ومنه������ا و�شائ������ل االت�ش������ال، وه������ذا يجعلنا 

لفاظ التي  نك������ون اأكثر حذراً في اختي������ار االأ

تدخل حياتنا االجتماعي������ة، وعلينا اأن نقبل 

ما ينا�شب لغتنا، وم������ا يرفد معجمنا، ولي�س 

ألفاظاً من غيرها، وهذا  �شعفاً اأن تقبل لغة ا

ألفاظ  واقع في كل لغات العالم ، فكما ُقبلت ا

فار�شية ورومية منذ الع�شور القديمة، وكما 

ألفاظ اأوروبية نحن بحاجة اإليها في  ُقبلت ا

الع�شر الحديث علينا اأن ن�شتمّر في قبول 

ما نحن بحاجة اإليه، وال يجوز لنا التكلّف 

ننا  في تفتيق كلمات ال �شحة لها.. فقط الأ

ألفاظ  ال نريد اأن يدخ������ل المعجم العربي ا

أّن  اأجنبي������ة، ورّبما ن�شي م������ن يرف�س هذا ا

المعرب ف������ي القراآن الكري������م �شار لفظاً 

أ�شم������اء ال������ورود والرياحين  أّن ا عربي������اً، وا

الت  أ�شماء االآ أّن ا أ�شماء فتياتن������ا وا �شارت ا

الت������ي لم ن�شنعه������ا نحن بحاج������ة اإليها... 

ويكفي اأن نذكر الكلم������ات التالية: كيلو -

أ�شتطيع اأن اأ�شع  غرام– متر- لتر، فه������ل ا
بدالً منه������ا اأي لفظ عربي، وبالمقابل هل 

اأحذفه������ا من كتب الريا�شي������ات والفيزياء 

ّنها غير عربية؟! والعلوم وغيرها الأ

جنبي   اأن اأقبل اللفظ االأ
ّ
باخت�شار علي

اإذا ل������م يكن له مرادف بالعربية، كيال نقع 

في خ������الف نحن �شنعناه، ه������ل ال�شواب 

أم تلف������از؟ وهل حا�شب اأم حا�شوب،  تلفزة ا

أم  أم فاك�س؟! وه������ل اإنترنت ا وه������ل نا�شوخ ا

أكثر  ألم نجعل الخالف ا �شبك������ة عنكبوتية، ا

مّما ل������و تركنا اللفظ كما ه������و، علماً باأّن 
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الجمي������ع ي�شتعمله كما ه������و؟ وليعامل هذا 

أ�شماء ال�شركات  اللفظ وغي������ره كما نعامل ا

طعمة  جنبية واالأ جنبية وال�شي������ارات االأ االأ

جنبية، فهل نحن الذين �شنعناها؟ لقد  االأ

ننا لم نجد  دخلت كلمات كثيرة معجمنا الأ

أيامنا هذه. لها مرادفاً، وهذا ما نراه في ا

هم اأن ي�شبط الن�ّس  اأما الحل فاإّن االأ

ه������ّم المقّدم للطالب  عالم واالأ المقّدم لالإ

أه ن�شاً ف������ي كتاب������ه المدر�شي،  لكي يق������را

ونكون بهذا ق������د خففنا الكثير الكثير من 

أو كتبه  الخط������اأ، واأن يكون َمْن قّدم الن�س ا

اً يعتمد القاعدة  و قّومه مخت�شّ
أ أو ح������ّرره ا ا

ال�شحيح������ة م������ع مراعاة التط������ور اللغوي 

واال�شتقاقات التي تتمي������ز بها لغتنا وهذا 

لي�س بحاجة اإلى جه������ود كبيرة كما يعتقد 

البع�������س، اإذ اإّن الخط������اأ ال�شائع ال يتجاوز 

أو ال�شرفي من  المئة، اأما الخطاأ النحوي ا

مهام المدر�شين والمناهج.

اأ�سهر مئة خطاأ �سائع:

�شهر مئة  اأعر�������س ف������ي نهاية البح������ث الأ

خط������اأ �شائع اعتم������اداً على ما ذك������ر �شابقاً، 

ول������م اأقف عند اأي خطاأ نحوي اأو �شرفي اأو 

�شبط يمكن ت�شويب������ه ب�شهولة من الكثيرين 

واإن وق������ع فيه قلّة من النا�������س. وهذه المئة 

يمكن اأن تكون بي������ن اأيدي كل من يكتب وال 

يريد الوقوع في خطاأ �شائع انت�شر كثيراً، اأما 

االختيار فاعتماداً على ما تقّدم وعلى ر�شد 

كل ما يقّدم �شماعاً وكتابة، ورّبما ا�شطررت 

اإلى التعليق الموجز جّداً.

التعليق اإن ُوجدال�سوابالخطاأ

الفعل يتعدى بالباء والالماأِبه له= به...1-

ر فياأّثر على...     2- .......اأثَّ

ّن الحرف ل ُينّوناإذْناإذًا3- لأ

ة ال�صتعداد4- ُهبَّ ْهَبة ال�صتعداد اأُ ......اأُ

ال�ص���يء ا�صتبدلت بكذا كذاا�صتبدلت كذا بكذا5- عل���ى  تدخ���ل  الب���اء 

المتروك

ر.. 6- ر-ُمبرِّ غَبرَّ َغ-ُم�َصوِّ ........�َصوَّ

ف���وق ُمَبارك مبروك لك7- م���ن  ا�ص���م مفع���ول  ّن���ه  لأ

الثالثي

الكارت اأجنبيالِبطاقة الكارت8-

ة9- .....ِبّلة بك�صر الباءزاد الطين َبلَّ
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بابات جمع البابة وهو الوجهاأبواب الكتاب بابات الكتاب10-

مبيع: ا�صم مفعول من الثالثيَمبيع=ُمباع .......... 11-

ُمباع: ا�صم مفعول مما فوق الثالثي

ّن اللفظ من الم�صدرعّزة، بهجة... عزت-بهجت واأ�صباهها12- لأ

واأ�صله ا�صم فعلتعال: فعل اأمر...    ..... 13-

بالباء طلب الثاأر   ثاأر به=منه...... 14-

ب� من حقق ثاأره

ة15- =ُثمَّ =ُثّمةمن ُثمَّ ّنه ظ���رف مكان من َثمَّ بفت���ح الث���اء لأ

�صارة يدل على الإ

اأو     بمنزلةبمثابة 16- الحو����ص  و�ص���ط  المثاب���ة 

مجتمع النا�ص بعد تفّرقهم

ب اأو اأبو الَجّد، الِجّد....17- الَج���ّد: بالفت���ح اأب���و الأ

م الأ

الِجّد:بالك�صر الجتهاد

.....الُجْلطةالَجْلطة18-

......َجْهورّيَجُهورّي19-

الفعل اأجاب يتعدى بالحرف عناأجاب عناأجاب على20-

ل محّل للواوحتى اإن=لوحّتى واإن/ولو21-

الَحنجرة )بفتح الحاء(الُحنجرة22-

ْوب23- ْوبمن كل َحْدب و�صَ من كل َحَدب و�صَ

تحّدث عنتحّدث على24-

ِبَح�َصب= على َح�َصْبَح�َصْب كذا25-

ِبَح�ْصب= على َح�ْصبَح�ْصب كذا     

اللفظان �صحيحاناْحَتَفل واْحَتَفى.... 26-

اللفظان �صحيحانَحْلقة=َحَلقة27-

ن�صان في نومهالُحْلم )بال�صم(الحلم28- ما يراه الإ

ناة والعقلالِحلْم )بالك�صر( الأ

للمفردالَحْلُي الحلي29-

                 
للجمعالُحِليُّ
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الفع���ل يتع���ّدى اإل���ى المفع���ول حاَز ال�ّصهادةحاَز على ال�صهادة 30-

بنف�صه

حواَلى=حواَل���ْي-31- كتب���ت 

حواِلي ع�صرين �صفحة

........ نحو ع�صرين 

َظَهَرَخَرَج اإلى... َخَرَج..... 32-

َخ���َرَج عل���ى الم���و �ص���وع اأو       

القانون

َخاَلف

اأو    المو�ص���وع  ع���ن  َخ���َرَج 

القانون

َخاَلف

....  ول�صّيماخا�صة وعامة33-

....ول�صّيمابخا�صة  بعامة   

.....ول�صّيماخ�صو�صًا عمومًا  

لي�ص له فعلاخت�صا�صّي-ُمخت�ّصاأخ�صائّي34-

م 35- َم=َخ�صْ  .......َح�َصَم=َح�ْصمَخ�صَ

معظ���م الظ���روف يج���وز دخولخالَل=في ِخالِل36-

                                    

)ف���ي  اأثن���اءِ  ف���ي  اأثن���اَء= 

غ�صون(

حرف)في( عليها

المالزمة مع الجّدالّداِئبالّداِئب، الّداِئم37-

 المالزمةالّدائم

عوة38- ْعوى=الدَّ ن�صان اأو الّدعاءالّدعوىالدَّ ما يّدعيه الإ

عوة المّرة الواحدة من الّدعاءالدَّ

فعة )بفتح الدال(            الّدفعة               39-  المّرة الواحدة من الّدفع  الدَّ

فعة )ب�صّم الدال( كمّية واحدة تدّل على العددالدُّ

للةالّدللة        40- للة=الدَّ اللفظان �صحيحانالدِّ

اللفظان �صحيحانَمْدهو�ص=َم�ْصدوه......41-

الع���دوَّ     42- الجن���وُد  داَه���َم 

              

.....َدَهَم الجنوُد العدوَّ
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....الُمديرونالُمَدراء               43-

ا�صم مكان قيا�صّيالَمْراأبالِمراآب44-

وؤيا            الّروؤيا= الّروؤية45- ما تراه في نومكالرُّ

ما تراه بعينيكالّروؤية                           

عة   46- حِب وال�صِّ عةعلى الرَّ على الرحب وال�صَّ

�صوة47-   �صوة=الرِّ �صوة=الرُّ الرَّ

�صى      �صى=الرَّ �صى=الرُّ الرِّ
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اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي. ❁

جتليات الثورة ال�سورية الكربى
عر العربي احلديثسعر العربي احلديثسعر العربي احلديث س يف ال�س يف ال�

د.غ�سان غنيم

❁

�ضعف في معادلة  إواإذا ما قال الطرف الأ إو

أن  راع »ضراع »ضراع »ل« تزعزعت قوة القوي، واأدرك ا ضال�ضال�

تعمار ضتعمار ضتعمار  ض�ض� ل مع اضل مع اضل مع ال ض راحة له، وهذا م������ا ح�ض راحة له، وهذا م������ا ح� ل

/24 جرورية فجرورية َفجَر ورية فضورية فض ضر�ض �ضر�ض � أ ي الذي دخل ضي الذي دخل ضي الذي دخل ا ضالفرن�ضالفرن�

ف ضف ضف  ضي يو�ضي يو� دضدضّد ض م، ولكن بع������د ت�ض م، ولكن بع������د ت� تم������وز /1920

هاده ضهاده ضهاده  ضت�ضت� ت�ضت�ض ضل������ون، وا�ضل������ون، وا� ل������ون، وا�ضل������ون، وا�ض ضالعظم������ة ورفاقه في مي�ضالعظم������ة ورفاقه في مي�

ف.رف.ّرف. رضرض ضالم�ضالم�

وقد قال »ل« وهو يدرك الثمن والعاقبة، 

هادة ضهادة ضهادة  ضلى الموت وال�ضلى الموت وال� ّم غير هّياب م غير هياب م غير هّياب اإ أقَد ولكنه ا

الة والمقاومة.ضالة والمقاومة.ضالة والمقاومة. ضروع مواقف الب�ضروع مواقف الب� أ جل ضجل ضجل ا ض�ض� �ف�َف

جله المقاومة التي تحلّى ضجله المقاومة التي تحلّى ضجله المقاومة التي تحلّى  ضخر ت�ضخر ت� موقف اآ

زمان وذلك  ّ على مّر على مّر الأ ّ
بي ورية الضورية الضورية الأ ضعب �ضعب � عب �ضعب �ض ضبها �ضبها �

يين، ف�صبوا نيران صيين، ف�صبوا نيران صيين، ف�صبوا نيران  ص جن������ون الفرن�ص جن������ون الفرن� َّ نحين جنحين ُجّنَّ

مدافعهم على البرلمان، وعلى المدينة فجاء 

إجنبية اإل������ى ق�صر الرئي�س  إجنبية 
ف������راء الدول الصف������راء الدول الصف������راء الدول الأ ص�ص�

ل ينقطع عنه النزف،  اصاصاً صالقوتلي، وكان مري�صالقوتلي، وكان مري�

من معدة مقروحة.

������وا عليه ص������وا عليه ص������وا عليه اأن يقب������ل بمعاهدة  صوقد عر�صوقد عر�

سمن بع�������سمن بع�������س الحقوق،  من بع�������صمن بع�������ص صيي������ن، ت�صيي������ن، ت� يي������ن، ت�صيي������ن، ت�ص صم������ع الفرن�صم������ع الفرن�

ع������رف حدودها..  تع������رف حدودها..  تُع������رف حدودها..  ل ������ب البالد كارثةوتجن������ب البالد كارثةوتجّن������ب البالد كارثًة

ه قال صه قال صه قال  صلكن الرئي�س، وعل������ى الرغم من مر�صلكن الرئي�س، وعل������ى الرغم من مر�

إكم لإكم لعادة  كم للكم للُ لولَو ُذا لم تتدخل ُدذا لم تتدخل ُد إ«: واإ إ«: و ف������راء »صف������راء »صف������راء »ل صلل�صلل�

احة صاحة صاحة  صلى �صلى � إريري اإ اريري اإريري  ريري صريري ص صنقل �صنقل � صالى ن�صابه، ف�صالى ن�صابه، ف�صاأ إالحق اإ االحق اإالحق 

عب )ديوان صعب )ديوان صعب )ديوان  صفراد ال�صفراد ال� أ هد مع صهد مع صهد مع ا صت�صت� ت�صت�ص ص�ص� المرجة، ل



ورية الكبرى في ال�شعر العربي الحديثشورية الكبرى في ال�شعر العربي الحديثشورية الكبرى في ال�شعر العربي الحديث شتجليات الثورة ال�شتجليات الثورة ال�

  2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع �9�

بدوي الجبل /دار العودة بيروت ط1 /1987

صهام�صهام�ص من ق�صيدة الجالء �ص102(.

تعمار صتعمار صتعمار  صبين هذين الموقفي������ن؛ بداية اال�صبين هذين الموقفي������ن؛ بداية اال�

حداث  ت باالأ ال من الزمن امتال من الزمن امتالأ احةصاحةصاحٌة صونهايته، م�صونهايته، م�

تريحاصتريحاصتريحاً صتعمر م�صتعمر م� تعمر م�صتعمر م�ص ص لم ينم الم�ص لم ينم الم� احةصاحةصاحٌة صام، م�صام، م� ام، م�صام، م�ص صالج�صالج�

تباحت صتباحت صتباحت اأقدام  صن ا�صن ا� أو ليلة، فم������ا اإ فيها ليوم ا

تعلت صتعلت صتعلت  صتعم������ر ت������راب الوطن، حت������ى ا�صتعم������ر ت������راب الوطن، حت������ى ا� تعم������ر ت������راب الوطن، حت������ى ا�صتعم������ر ت������راب الوطن، حت������ى ا�ص صالم�صالم�

وري������ة، في صوري������ة، في صوري������ة، في  صنح������اء �صنح������اء � أ الث������ورات ف������ي معظم ا

وريي������ن وفي حماة صوريي������ن وفي حماة صوريي������ن وفي حماة  صم������ال ال�صم������ال ال� م������ال ال�صم������ال ال�ص صاح������ل، وال�صاح������ل، وال� اح������ل، وال�صاح������ل، وال�ص صال�صال�

يخ �صالح صيخ �صالح صيخ �صالح  ص ال�ص ال� �بطال ك�بطال ك� أ ا ُماءُماءُ ماءصماءص ص�ص� أ ا إواإدلب، وبرزْت إو

إالعلي، واإبراهيم هنانو. إالعلي، و

تخدام صتخدام صتخدام  صال بعد ا�صال بعد ا� أ تل������ك الثورات اإ ولم تهدا

ية، القوة المفرطة وكان ذلك صية، القوة المفرطة وكان ذلك صية، القوة المفرطة وكان ذلك  صالقوات الفرن�صالقوات الفرن�

ّ /تّموز/ /تموز/ /تّموز/1922م  في ع������ام 1921م- وف������ي 17

صطر�صطر�ص في  ������ا اص������ا اص������ا االأ صلط������ان با�صلط������ان با� لط������ان با�صلط������ان با�ص ص ث������ورة �ص ث������ورة � اندلع������ْت

ر اعتقال الثائ������ر ثر اعتقال الثائ������ر ثْر اعتقال الثائ������ر اأدهم الخنجر  الجن������وب، اإ

تعلتصتعلتصتعلْت ص. فا�ص. فا� لطان غائباصلطان غائباصلطان غائباً صم������ن دارته، وقد كان �صم������ن دارته، وقد كان �

قت������اوقت������اوؤقت������اً، بع������د اإ�صدار  و مو م ف������تالث������ورة، ث������م توقف������تالث������ورة، ث������م توَقف������ْت

ية عفواصية عفواصية عفواً ع������ن قائد الثورة،  صلط������ات الفرن�صلط������ات الفرن� لط������ات الفرن�صلط������ات الفرن�ص صال�صال�

اأن اندلعت من جديد عام  ولكنه������ا ما فتئ������ْت

ورية الكبرى، صورية الكبرى، صورية الكبرى،  ص الث������ورة ال�ص الث������ورة ال� 1925م فانطلق������ْت

َثَرثَر تعيين الجنرال / ًابتداًءابتداًء من جبل العرب، اإ

ل معركة كبرى بين الثوار ول معركة كبرى بين الثوار ّول معركة كبرى بين الثوار  اأ كاربيه/ وح�صلْت

ي ف������ي صي ف������ي صي ف������ي 2-3 /اآب/ 1925م  ص الفرن�ص الفرن� صوالجي�������صوالجي�������ص

لطان صلطان صلطان  ص�صدر �ص�صدر � ه صه صه اأ صب من الع������ام نف�صب من الع������ام نف� وفي 23/اآ

هير، لتعم الثورة صهير، لتعم الثورة صهير، لتعم الثورة  ص بيان الثورة ال�ص بيان الثورة ال� صطر�صطر�ص ا اصا اصا االأ صبا�صبا�

ورية من صورية من صورية من اأق�صاها اإلى اأق�صاها. صرجاء �صرجاء � أ ا

ح������داث الج�شام، ل������م تمر مرور  تلك االأ

دباء بمالحم  الكرام، بل �شطرها ال�شعراء واالأ

�شعري������ة تذكي الحما�شة ف������ي حينها، وتكون 

أبناء �شورية، يفخرون  �شجاًل للقادمين م������ن ا

من خالله������ا ببطوالت اأجداده������م، واأمجاد 

�شعبهم وبما قّدمه من ت�شحيات ج�شام لنيل 

الحرية والمجد واال�شتقالل.

ولتكون حافزاً يحّفز همة ال�شباب، لرف�س 

أم������ام اأي ا�شتكبار، ف�شاحب  الخنوع والذلة ا

الحق- �شلطان.

حداث، واأكثرها  أوائل هذه االأ ولعلَّ م������ن ا

ا�شترعاء النتب������اِه ال�شعراء؛ موق������َف يو�شَف 

العظم������ة، الراف�َس لدخ������ول الم�شتعمر من 

دون مقاوم������ة، وم������ن ذلك ما قال������ه ال�شاعر 

»بدوي الجبل«:

بـــــــاْء ــــــّن الإ لــــــزَغــــــاريــــــَد فـــقـــْد ُج اأَ

ــفــاِت اهلِل هـــذي الــكــبــريــاْء ـس مـــن �ـ

ـــهـــا بــــنــــُت مــــــــروان ا�ـــســـطـــفـــاهـــا ربُّ

مــــاتــــ�ــــســــاْء اإل  اهلُل  يـــــ�ـــــســـــاُء  ل 

لــه ــــرثــــى  ُي اأْن  الـــــــــَدُم  هـــــذا  جــــــَلّ 

ـــاكـــيـــه اأولـــــــى بــــالــــّرثــــاْء عــــــاُر �ـــســـَفّ

بــــى فـــي مــيــ�ــســلــون ا�ــســتــعــبــرْت الــــرُّ

اأيـــَن دمـــُع الــحــزِن مــن دمـــِع الهناْء

هـــــــُر عـــلـــيـــهـــا تـــائـــبـــًا اأقـــــبـــــل الـــــــَدّ

الق�ساْء)1( جور  عن  ُف،  يو�سُ وَعَفا 

ولما في حادث������ة ت�شّدي يو�شف العظمة 

للفرن�شيين ف������ي مي�شلون م������ن عظة وعبرة 
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للثوار والمقاتلين في �شبيل حرية اأوطانهم، 

فق������د رّك������ز كثير م������ن ال�شع������راء العرب من 

الم�ش������رق والمغ������رب عل������ى بطول������ة يو�شف 

العظم������ة، وفا�شت اأقالمه������م باأعذب ال�شعر 

واأجِلّ القري�س، مم������ا يذّكر بمعنى البطولة 

والفداء.

فالبطولة اأن تقاتل ولديك اأمل بالحياة، 

ولكن الملحمية اأن تذهب للقتال واأنت تدرك 

يقيناً اأن ال ع������ودة، بل ا�شت�شهاٌد يِهُب الحياة 

مة. للبالد واالأ

آنذاك  وهذا ما جعل من يو�شف العظمة ا

�شطورة في نظر ال�شعراء ففي  ي�ش������ل حَدّ االأ

يلي������ا اأبي ما�شي  ق�شي������دة »تحي������ة ال�شام« الإ

ي�شتذك������ر فيها يو�ش������ف العظمة، فيجعل من 

يو�شف موكباً ال ف������رداً، ويجعله بعمله يّتحُد 

م������ع ال�شم�س والن������ور.. وهو به������ذا يوؤ�ْشطِر 

البطولة والبطل.

�ــســٌد بـــاأبـــي واأمــــــي فـــي الــــعــــراء مــوؤ

ــــَعــــَث الـــحـــيـــاة مــطــامــعــًا ورغـــابـــا  َب

لـــّمـــا ثــــوى فـــي مــيــ�ــســلــون تــرّنــحــْت

ـــْت اأطـــيـــابـــا ـــ�ـــس هـــ�ـــســـبـــاُتـــهـــا وتـــنـــّف

فتهافتْت حــديــُثــه  الــنــجــوَم  واأتـــى 

لــــتــــقــــوم حـــــّرا�ـــــســـــًا لـــــه ُحــــّجــــابــــا

مــا كـــان يــو�ــســف واحــــدًا بــل موكبًا

فغابا)2( ال�سمو�ص  في  غْلغَل  للنور 

كما توّقف اأمام عظمة البطل والموقف اأمير 

ال�شعراء اأحمد �شوقي مذّكراً بالبطولة والبطل: 

ـــلـــوه هــــل تـــــرّجـــــَل فــــي َهــــبــــوِب �ـــس

مــــن الــــّنــــيــــران، اأرجـــــلـــــِت الــجــبــال

ــــقــــى ــــْل ــــقــــي وَي ــــل اأقــــــــــــام نــــــهــــــاره ُي

زال)3( الــ�ــســمــ�ــصِ  قــر�ــصُ  زاَل  فــلــمــا 

وق������د كثر ال�شعراء الذي������ن وقفوا اأمام 

������ره يو�شف  م�شه������د البطول������ة ال������ذي �شطَّ

العظمة، كال�شاعر المهجري »اأبي الف�شل 

الوليد«:

جرُحه ي�سخُب  �سوف  �سهيد  وكــل 

دمــــًا طـــاهـــرًا يـــوم الــقــيــامــة اأذفــــرا

�سقاِك الحيا يا مي�سلوُن كما �سقوا

ثراِك دمًا من �سّيِب الُمزِن اأطهرا)4(

ومنهم ال�شاعر »زكي قن�شل« في ق�شيدته 

»موكب ال�شهداء« في ديوانه »نور ونار« وخير 

الدين الزركل������ي في ق�شيدة »الفاجعة« التي 

كتبها عام 1920م-اإثر وقعة مي�شلون، وكانت 

رّدةَ فع������ل ملتاعة، على ما ح������ل بالبالد من 

هوان وخ�شران. ومنها: 

تـــكـــيـــُد كــــيــــف  ــــحــــدثــــان  لــــل اهلل 

يــمــيــُد)5( بـــردى يغي�ص وقــا�ــســيــوُن 

وقد كان������ت الق�شيدة بعن������وان »مي�شلون 

و�شهيدها«.

ولل�شاع������ر »خلي������ل مردم ب������ك« ق�شيدة 

بعنوان »ذك������رى يو�شف« يذك������ر فيها بطولة 

أّرخها ب� ني�شان  يو�شف العظمة ورفاقه، وقد ا

1925م اأي اإب������ان ان������دالع الث������ورة ال�شورية 

الكبرى ومنها قوله:
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اعكْف على جدٍث في عدوِة الوادي

الغادي  الــرائــح  �سقاه  »بمي�سلون« 

م�سرُعُه حــّم  اإذ  يو�سٍف  على  ِبنا 

اأحزاُن »يعقوب« من خاٍف ومن باِد

ـــُه حــــمــــراُء مـــن دمــه ـــُت هــــوى وحـــّل

كال�سم�ِص حين هوْت في ثوبها الجادي 

�سدياَن لم ُيرَو حّتى عَبّ من دمه

اأو �سادي)6( ياُن  َرّ وا لهَف نف�سي له 

ولخليل مردم بك ق�شيدة معروفة بعنوان 

»ي������وم مي�شلون« التي يذكر فيها يو�شف، وقد 

َعّده اأول ال�شهداء 

ــحــايــا الـــيـــوَم كــثــٌر  ـس اأيـــو�ـــســـف والــ�ـ

بـــداهـــا)7( مـــن  اأّوَل  كــنــَت  لــيــهــنــَك 

ولعل من اأجمل الق�شائد في هذا الباب، 

ما قّدمه ال�شاعر الم�شري علي محمود طه، 

وقد كتبها بعيد ني������ل �شورية اال�شتقالل في 

عام 1946م و�شّماها:

»�شهيد مي�شلون« ومي������زة هذه الق�شيدة 

اأن مو�شوعه������ا كلَّه هو ال�شهيد البطل بينما، 

أت������ى �شائ������ر ال�شع������راء على ذكره ف������ي ثنايا  ا

�س مو�شوعها للثورة ال�شورية،  ق�شائد ُخ�شّ

أو للحديث عن ال�شه������داء والبطوالت فجاَء  ا

نه ف������ي �ُشلب مو�شوع البطولة  أو الأ َعر�َشا، ا

ف������ي الق�شية ال�شورية فقد اأخل�شت ق�شيدة 

»عل������ي محم������ود ط������ه« ل�شخ�شي������ة »يو�شف 

م للق�شيدة بمقدمة  العظمة« وبطولته وقْد قَدّ

ب�شيطة، قال فيها: »في فجر يوم 24/يوليو/ 

�شنة 1920م، �شار اإلى �شاحة مي�شلون القائد 

ال�شوري العظيم »يو�شف العظمة بك« مدافعاً 

عن دم�شق بما اأمكن ح�شُده من جنود �شورية 

البوا�ش������ل مواجه������اً هجوماً مفاجئ������اً لجي�س 

فرن�ش������ي يفوقه اأ�شعافاً ف������ي العدد والعتاد، 

وكان ا�شت�شهاده رمَز الوف������اء ومثاَل الفداء، 

أّوَل جذوة نفخْت نارها في الثورة الوطنية  وا

ال�شورية الكبرى، التي انتهت اأخيراً بتحرير 

الوطن من ربقة اال�شتعباد.

اإن ذك������رى �شهيد مي�شل������ون اأجمُل تحية 

يقّدمه������ا ال�شع������ر الي������وم لدم�ش������ق المحررة 

)8(
الم�شتقلة« دي�شمبر 1946م.

تتحدث عن  والق�شي������دة ملحم������ة 

الفخ������ر  ت�شتح������ق  بطولي������ة  ملحم������ة 

واالعتزاز:

ــادح الــ�ــسَّ النفير  على  الكميُّ  هـــَبّ 

بوا�سِح ال�سباُح  ما  فديُتك  مهاًل!   

الــوغــى اأبــطــال  بــيــن  الــمــالحــم  اأُيّ 

ـســوِق الـــُمـــِلـــِحّ الــبــارِح فــَجــاأْتــك بــالــ�ـ

كرى ول  هـــدوَء  ل  ليلك  فق�سيَت 

الجانِح الــظــالم  غ�سِق  فــي  ووثــبــَت 

واأّمــٍة  الجريح  الوطن  �سيحُة  هي 

الطامِح المغير  �سيِف  على  هانْت 

ٍة« »اأمَيّ مجُد  الفاديَن،  موكِب  في 

بــــجــــوانــــح مـــ�ـــســـبـــوبـــٍة وجــــــــــوارِح

لـــو قــ�ــســتــهــم بـــعـــدّوهـــم و�ــســالِحــه

اأيــــقــــنــــْت اأّنـــــهـــــُم فـــريـــ�ـــســـُة جـــــارِح
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ــارٍع الــخــائــ�ــســون الــفــجــَر بــحــَر مــ�ــسَ

الــالفــِح)9( ال�سعير  على  ال�سابحون 

وكما ذكر ال�شاعر ال�شهيد يو�شف العظمة، 

ذكر بطولة رفاقه وقد �شمموا على الموت، 

من دون اأن يقال اإن فرن�شا دخلْت اإلى �شورية 

الم�شت�شلم������ة ولكن������ه خ�ّس يو�ش������ف بالتحية 

والتقدير، وجعل������ه مثاالً لكل المنا�شلين في 

ال�شرق، ولكل من افتدى بنف�شه اأهله ووطنه 

بالفعل ال بالقول:

اإلــيــه بــكــِلّ مــا جمعْت يدي اأ�ــســعــى 

ــّمــْت عــلــيــه جــوانــحــي وبــكــل مــا �ــسُ

اأحــيــي با�سمه بـــاأن  وهـــو الــجــديــر 

ـســرق كـــّل مــنــا�ــســٍل ومــنــافــِح فـــي الــ�ـ

ع َك لم ي�سِ يا »يو�سَف« العظمات َغر�سُ

وجــــنــــاُه اأخــــلــــُد مـــن نـــتـــاج قـــرائـــٍح

قْم لحظًة وانظر »دم�سَق« وقل لها

ــادِح  ـسّ الــ�ـ الن�سير  مــع  الــكــمــيُّ  عـــاد 

فانه�سي العروبة  بنت  يا  ودعــاِك 

وا�ستقبلي الفجر الجديد و�سافحي)10(

ه������ي ق�شي������دة تلي������ق بالبط������ل ال�شهيد، 

وتليق ببطولته، وقد و�شع هذه البطولة في 

مو�شعها، كونها �شرارة الثورة، وحافزها على 

الن�شال من اأجل نيل اال�شتقالل.

الثورة و�سعرها:

ابت������داأت الثورة ف������ي 17 /تموز 1925م 

عندما اأحرق �شلطان وعدد من رفاقه الثّوار، 

دار البعثة الع�شكرية في بلدة »�شلخد« وعند 

مهاجمة رجاله ف�شيلة من الجند، ا�شتقرت 

في قرية الكفر، فلج������اأ من تبّقى من الجند 

اإل������ى قلع������ة ال�شويداء ثم ماج������رى مع حملة 

»مي�شو« في معركة المزرعة، وقد خلّد هذا 

الن�شر �شاعر ا�شمه اأمين نا�شر الدين يقول 

أبياتها: في بع�س ا

باأ�سره الف�ساَء  القتلى  غّطْت  وقد 

قـــتـــيـــُل عــــــــاله  قــــــد  ذراع  فـــــكـــــلُّ 

ـــه اأقـــلَّ اإل  الــجــيــ�ــص  ذاك  فـــــِنـــــَي  واأُ

فلوُل عنه  الخطب  تذيع  وراحــْت 

وقـــــــائـــــــده فـــــــــَرّ خــــــزيــــــان نـــــادمـــــًا

وقــــد مــلــكــتــه حــ�ــســرٌة وذهــــــــوُل)11(

وه������ي ق�شي������دة ب�شيطة م������ن الناحية 

أنه������ا توؤرخ للحدث، وهو حدث  الفنية، اإال ا

مهم في م�شار الث������ورة ال�شورية، حيث كان 

نقطة مف�شلية، لم يعد ثمة اإمكانية للرجعة 

بع������ده، وبعد هذه المعرك������ة المف�شلية في 

طر�س البالغ  م�شار الثورة، اأ�شدر �شلطان االأ

ول للث������ورة.. بتاري������خ 23/اآب /1925م  االأ

ومنه:

»اإلى ال�شالح.. اإل������ى ال�شالح.. يا اأحفاد 

مجاد هذا ي������وم ينفع المجاهدين  العرب االأ

جهاده������م، والعاملي������ن ف������ي �شبي������ل الحرية 

مم  واال�شتق������الل عملُهم، هذا ي������وم انتباه االأ

وال�شعوب، فلننه�ْس من رقادنا، ولنبّدْد ظالم 

جنبي عن �شماء بالدنا.... التحكم االأ
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أثبتْت التجارب اأن الحق  أيها ال�شوريون: لقد ا ا

يوؤخذ وال يعطى، فلناأخذ حقنا بحّد ال�شيوف، 

ولنطلب الموت، توهْب لنا الحياة....

أيها الوطنيون، اإلى ال�شالح  اإل������ى ال�شالح ا

ماني البالد المقد�شة، اإلى ال�شالح 
تحقيقاً الأ

)12(
مة....«. تاأييداً ل�شيادة ال�شعب وحرية االأ

أنح������اء �شورية  وق������د امتدت الث������ورة اإلى ا

كله������ا، وخا�������س الث������ّوار مع������ارك قا�شية مع 

الجنود الفرن�شيين ومرتزقتهم، وكانت اأعنف 

هذه المعارك ف������ي الغوطة قرب دم�شق، في 

الن�شابية وجوب������ر والمليحة كما هاجم الثوار 

دم�شق، مما اأدى اإل������ى ق�شف دم�شق يوم 18 

/1925/10م وا�شتم������ر حت������ى الع�شرين منه، 

وكان �ش������دى ق�ش������ف دم�شق مدوي������اً فكتبْت 

الخطب...  ألقي������ت  وا الع�شم������اء..  الق�شائد 

أبدع ال�شعراء ق�شائ������د خلدت الحادثة في  وا

أ�شهرها  �شمير ال�شع������ب العربي كلّه: ولع������ل ا

أبعده������ا وقعاً ف������ي النفو�������س، ق�شيدة اأمير  وا

ال�شعراء اأحمد �شوق������ي بعنوان »نكبة دم�شق« 

الت������ي بّين فيها ما اأ�ش������اب دم�شق جّراء هذا 

ألقاه������ا في حفلة ف������ي حديقة  الق�ش������ف، وا

غاثة منكوبي  أثناء احتف������ال اأقيم الإ زبكية، ا االأ

الق�شف، وكان ذلك في يناير 1926م ومنها:

اأرُقّ ـــــــردى  ب ـــبـــاب  �ـــس مـــــن  �ــــســــالم 

يـــــا دمـــ�ـــســـق يـــكـــفـــكـــف  ودمـــــــــع ل 

ــــــي مـــمـــا رمـــــتـــــِك بـــــه الـــلـــيـــالـــي وب

جــــراحــــاٍت لــهــا فـــي الــقــلــب عــمــُق

وقــــيــــل مــــعــــالــــم الـــــتـــــاريـــــخ ُدكـــــــْت

ــــابــــهــــا تـــــلـــــٌف وحـــــرق وقـــــيـــــل اأ�ــــس

ر�ــــــص طــالــْت ــارة فـــي الأ وكـــل حــ�ــس

ــــرُق ـــوي ِع لــهــا مـــن �ـــســـرِحـــِك الـــعـــْل

وف������ي ه������ذه الق�شيدة يوؤج������ج حما�شة 

ن الدول  الثوار ويدعوهم لمتابعة الدرب، الأ

ال تبنى اإال بال�شحاي������ا والت�شحيات، وباب 

كف الم�شرجة بالدماء...  الحرية ال يقرعه اإال االأ

وال يبتدئ عزُّ ال�شرق اإال من دم�شق:

فـــرنـــ�ـــســـا تــــعــــرفــــه  الـــــــثـــــــوار  دُم 

وتـــــــعـــــــلـــــــم اأنــــــــــــــــه نــــــــــــــــوٌر وحــــــــــقُّ

حــــــِرّ كــــــل  دم  فــــــي  وطـــــــــان  ولـــــــــالأ

يـــــــٌد �ـــســـلـــفـــْت وديــــــــــٌن مــ�ــســتــحــقُّ

كــالــ�ــســحــايــا الــمــمــالــك  يــبــنــي  ول 

ولُيـــــِحـــــقُّ الــــحــــقــــوَق  يــــدنــــي  ول 

وِلــــــلــــــحــــــريــــــِة الـــــــحـــــــمـــــــراِء بـــــــاٌب

ـــــــــدقُّ ـــــــــٍد مـــــ�ـــــســـــّرجـــــٍة ُي بـــــكـــــل ي

جـــزاكـــم ذو الـــجـــالل بــنــي دمــ�ــســٍق

ـــرق اأّوُلــــــــــه دمــــ�ــــســــق)13( وعــــــّز الـــ�ـــس

نال ال�شهداء حظ������اً وافراً من �شعر الثورة 

ال�شورية الكب������رى، ومّجدهم ال�شعراء، وذّكروا 

ألقوا باأنف�شهم  النا�س بماآثرهم، كيف وهم من ا

طواعية نح������و اال�شت�شهاد م������ن اأجل الكرامة 

والمجد، ومن ذلك ق�شيدة الزركلي »ال�شهداء« 

التي رثى في ثناياها ال�شهيد »اأحمد مريود«:

ــُه فــتــفــرقــوا ــيــال بــهــرَ  الــــعــــداَة �ــس

ـــهـــم الـــنـــفـــيـــُر فــحــامــوا ـــّم عـــنـــه ول
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ينتحي واأقبل  ــردًا  ُب جى  الدُّ لب�َص 

كــــــــــاُم اآكــــــــاَمــــــــه، فـــمـــ�ـــســـْت لـــــه الآ

ــْح ــُل ـــــُت بـــه الـــهـــالل فــلــم َي ِلـــــــٌق، راأي اأَ

ــــى تـــــــــوارى والـــــغـــــمـــــاُم ركــــــاُم حــــّت

ُعداِتِه ر�سا�ص  من  اأحمُد  ينُج  لم 

حــراُم)14( الر�سا�ص  غير  على  دمه 

ومن ذلك ق�شيدة »قيود« لل�شاعر »عمر 

أب������ي ري�شة« التي يرثي به������ا اإبراهيم هنانو،  ا

ويتحدث فيه������ا عن ت�شحي������ات ال�شعب في 

ألقاها في عام 1937م:  �شورية، وقد ا

وطـــــــٌن عـــلـــيـــه مــــن الـــــزمـــــان وقـــــاُر

الــــــنــــــور مــــــــلء �ــــســــعــــابــــه والــــــنــــــاُر

تــغــفــو اأ�ــســاطــيــُر الــبــطــولــة فــوقــه

ويــــهــــّزهــــا مــــن مـــهـــدهـــا الـــتـــذكـــاُر

فــتــطــلُّ مـــن اأفـــــق الــجــهــاد قـــوافـــٌل

ــــّد ركـــــابـــــهـــــا ونــــــــــزاُر ــــٌر يــــ�ــــس مــــ�ــــس

تــ�ــســتــيــقــظ الـــدنـــيـــا عــلــى تـــزاآرهـــا

قـــــــــداُر ـــهـــا الأ ـــوائ وتـــــنـــــاُم تــــحــــَت ل

تربٌة هذي  الِكبر  جناح  فاخف�ص   

ــوَد اأريـــُجـــهـــا الــمــعــطــاُر غـــَمـــَر الــخــل

تــلــك الــقــوافــل مــن �ــســبــولــِة يعرب

مـــــــــــــازال مــــنــــهــــا فـــــيـــــلـــــٌق جـــــــــــّراُر

أبياتاً لرثاء اإبراهيم هنانو:  ثم يخ�ش�س ا

حــــــرار كـــم مـــن زفـــرٍة عـــفـــوًا اأبــــا الأ

مــخــنــوقــٍة اأخـــ�ـــســـى الــــغــــداة تــثــاُر

�ــســاعــٍر اأّوَل  فــلــ�ــســُت  وجـــمـــُت  فـــــاإذا 

وقـــــــــــاُر الأ بــــنــــانــــه  وراَء  تــــعــــبــــْت 

�سكيمتي تليُن  ل  عهدك  عند  اأنــا 

ِعــــ�ــــســــاُر ــــــــــــَيّ  اإل ُيــــــعــــــزى  ول  كــــــال 

منعمًا ال�سباب  زهــو  فــي  ع�سُت  ل 

الــعــاُر)15( ال�سباِب  زهــو  مــن  نــال  اإْن 

أ�شهم ال�شعر ال�شعبي بن�شيب في ذكِر  كما ا

آث������ر الثورة ومناقب ثوارها فانخرط بع�س  ما

ال�شع������راء ال�شعبيين يكتبون من الق�شائد ما 

يثير النخوة والحمي������ة والحما�شة ومن ذلك 

طر�س: ما قاله ال�شاعر زيد االأ

يـــــا ديـــــرتـــــي مــــالــــك عـــلـــيـــنـــا لـــوم

ل تــعــتــبــي لـــومـــك عــلــى مـــن خـــاْن

ـــا رويـــنـــا �ــســيــوفــنــا مـــن الــقــوم ِحـــّن

بــاأثــمــاْن مانرخ�سك  الــــّردي،  مثل 

المه�سوم حــّقــنــا  خــذيــنــا  مـــا  واإن 

يـــاديـــرتـــي مــــا اإحــــنــــا لـــــِك �ــســكــاْن

لبـــــد مــاتــمــ�ــســي لـــيـــالـــي الــ�ــســوم

ويــعــتــّز جــيــ�ــصِ قــايــده �ــســلــطــاْن)16(

أم������ة، عانت مرارة  أية ا مما ال�شك في������ه اأن ا

جنبي، ال يهناأ بنوها بعي�شهم، طالما  االحتالل االأ

ظل الم�شتعمر راب�شاً فوق �شدورهم، و�شرعان 

مايهّب ه������وؤالء لمقارع������ة الغا�ش������ب، في�شقون 

عادي، ويُ�شقون من مّر الموت، ما ي�شتعذبونه،  االأ

نه يحقق اأمانيهم في جالء الم�شتعمر الغا�شب  الأ

أّمتهم. بناء ا وتحقيق الكرامة الأ

قالم  وهذا ما تحق������ق بالجالء فت�شابقت االأ

مة فيه  فئ������دة لتعّبر عن الفرح بيوم نالت االأ واالأ
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الرجاء، وَق������ّرت اأعينها بعد اأن ح�شلت على ما 

�شّحت من اأجله بالغالي والرخي�س.

وكثيرون جداً ال�شع������راء الذين مّجدوا 

الن�شر ل�شورية على الم�شتعمر الفرن�شي، 

من ال�شوريي������ن وغير ال�شوريي������ن، ولكنهم 

جميعاً ج�ّش������دوا الفرح������ة واالبتهاج بيوم 

الج������الء ومن ه������وؤالء: عل������ي محمود طه، 

خلي������ل مطران، بدر الدي������ن الحامد، زكي 

المحا�شني، ج������ورج �شيدح، �شفيق جبري، 

محمد الحريري، ب������دوي الجبل وال�شاعر 

أبو ري�ش������ة، ونجم الدين  القروي، وعم������ر ا

ال�شالح، و�شليمان العي�شى وغيرهم الكثير، 

وكله������م تحّدثوا عن معاني الجالء واأكبروا 

أبناء ال�شعب ال�شوري وف�شحوا  ت�شحيات ا

للنور  الم�شتعمري������ن وجرائمهم وفرح������وا 

الجديد ولل�شم�س الجديدة التي اأطلّْت في 

أبناء  ني�شان نتيجة لت�شحيات لم يبخل بها ا

ر�س. وم������ن تلك الق�شائد الكثيرة  هذه االأ

ق�شي������دة لل�شاعر »بدر الدين الحامد« في 

يوم الجالء:

ذاُم ول  بـــغـــٌي  ل  ثـــــــــاأرِك  بـــلـــغـــِت 

ــاُم الـــيـــوِم بــ�ــسّ يـــا داُر ثـــغـــرِك مــنــذ 

مــمــزقــًة الــكــبــرى  م�سيبتك  وّلـــــْت 

اآلُم مــــــرواَن  واأقـــلـــعـــْت عـــن حــمــى 

ممتزج بــالــدمــع  دٌم  الـــتـــراب  هـــذا 

ــاُم جـــيـــال اأنــ�ــس تــهــبُّ مــنــه عــلــى الأ

ــروَن مــــّرْت كلما فــرغــْت ـس �ــســٌت وعــ�ـ

اأترعْت جاُم الياأ�ص �سرفًا  جاٌم من 

اأفــْق يــا راقـــدًا فــي روابـــي مي�سلون 

ه�ساُم الـــدار  فــي  ومــا  فرن�سا  جلْت 

يـــوم الــجــالء هــو الــدنــيــا وزهــوتــهــا

لـــنـــا ابـــتـــهـــاج ولـــلـــبـــاغـــيـــن اإرغــــــــاُم

يا منكَر ال�سم�ص هذي ال�سم�ص قد طلعْت 

دنــيــا الــهــنــاءِة عـــاٌم بــعــَده عــــاُم)17(

بية  أبناء �شوري������ة االأ ه������ي ثورة ا�شتط������اع ا

اأن يكتب������وا بدمائهم مالح������م بطولة خلدت، 

طر�س  وماتزال منذ اأعلنه������ا �شلطان با�شا االأ

معين������اً ي�شتقي منه ال�شع������راء معاني الحمية 

باء، و�شتظل كذلك... والنخوة والوطنية واالإ

وها ه������ي ال�شام تئن من ج������راح جديدة 

ولكنها وكما تج������اوزت كل المحن �شتنتف�س 

عنقاء ال يقّيدها قيد �شوى الحرية والكرامة 

والمجد...

و�شنقول مع ال�شاعر نجيب جمال الدين:

لـــم بــيــَق مـــن تــتــر الــدنــيــا بــرابــرة

األـــوانـــا الـــمـــوَت  ـــوا عــلــيــهــا  اإل ور�ـــسّ

ووحدها ال�سام قد قالْت وقد �سمدْت

ــام مــبــنــانــا ومــيــدانــا  ـس ووحـــَدهـــا الــ�ـ

والــــ�ــــســــام نـــــازفـــــٌة طــــــــورًا واآوانـــــــــًة

اأحــيــانــا تــكــويــه  اأو  الــجــرح  تلملم 

ـــــــالء ـــــــس � وقــــــــــد تــــــعــــــود اإلــــــــــــى الأ

ر�ص اأنيابًا واأ�سنانا تزرُعها فتنبُت الأ

ـــام اأنــــــت ربـــيـــع طــــافــــٌح اأمـــــاًل يــــا �ـــس

ني�سانا اهلل  �ساغ  عينيك  اأجــل  من 
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اأديب وناقد. ❁

دبة الهاليل« لعبد الرزاق بوكبةيف رواية »ندبة الهاليل« لعبد الرزاق بوكبةيف رواية »ُندبة الهاليل« لعبد الرزاق بوكبة
حتويل )العقلنة( اإىل قوى اإلهية تفتي يف القتل

�أنور محمد

❁

رواي������ة مغامرة وروائ������ي مغامر حاذق 

خ�صيات������ه التي لم صخ�صيات������ه التي لم صخ�صيات������ه التي لم  صف������ي التعام������ل م������ع �صف������ي التعام������ل م������ع �

������ل في تحدي������د م�صائره������م، تركهم  ������ل في تحدي������د م�صائره������م، تركهم يتدخ������ل في تحدي������د م�صائره������م، تركهم يتدخَّ

ابكهم يكتب������ون الرواية صابكهم يكتب������ون الرواية صابكهم يكتب������ون الرواية  صعلى كثرته������م وت�صعلى كثرته������م وت�

������وء ص������وء ص������وء اأرواحهم ف������ي مجابهة واقعهم- ال  صب�صب�

قدرهم. وفي مقاومة الراوي الذي خلقهم 

خا�ص������اصخا�ص������اصخا�ص������اً انتزعهم من الحياة،  ص�ص� أ إواإن كانوا ا إو

أنهم  ه، وه، وؤه، اإال ا ه ومنه������م وه ومنه������م وؤه ومنه������م اأعدا فمنهم اأ�صدقا

ه ف������ي رعايتهم طوال  ه ف������ي رعايتهم طوال ال ينك������رون عليه حقه ف������ي رعايتهم طوال ال ينك������رون عليه حقَّ

������ل حركتهم وهو  ������ل حركتهم وهو الزم������ن الروائ������ي، فيتخي������ل حركتهم وهو الزم������ن الروائ������ي، فيتخيَّ َّالزم������ن الروائ������ي، فيتخيَّ

ون علينا صون علينا صون علينا  صلى معترك الحياة يمار�صلى معترك الحياة يمار� يدفعهم اإ

أيديهم  يمدون عدوانه������م وعدوانيتهم كما يمدون عدوانه������م وعدوانيتهم كما يمدون ا
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ا  بـ)وعيهم( ــــــا  بـ)وعيهم( ــــــا  بـ)وعيهم(  ــــــة، ولقبولنــــــة، ولقبولن ة، ولقبولنــــــة، ولقبولنــــــ ــــــ لل�صداقــــــ لل�صداق ا طلباــــــا طلباــــــا طلباً ــــــلنــــــلن

هم صهم صهم  ص بع�ص بع� غنى(. بل اإنَّ
ح( و)الــــــح( و)الــــــح( و)الأ ــــــبو�صفه )ال�صــــــبو�صفه )ال�ص

ي الرواية ــــــي الرواية ــــــي الرواية  ــــــادة وعيهم هنا فــــــادة وعيهم هنا ف ادة وعيهم هنا فــــــادة وعيهم هنا فــــــ ــــــا لعبــــــا لعب ا لعبــــــا لعبــــــ ــــــيدعوننــــــيدعونن

كين صكين صكين  صرعن الذبح بال�صرعن الذبح بال� رعن الذبح بال�صرعن الذبح بال�ص ص)الوعي الديني( الذي ي�ص)الوعي الديني( الذي ي�

يوخ في مدن الجزائر صيوخ في مدن الجزائر صيوخ في مدن الجزائر  صاء وال�صاء وال� اء وال�صاء وال�ص صطفال والن�صطفال والن� للأ

اب الدولة لحقوقهم ــــــاب الدولة لحقوقهم ــــــاب الدولة لحقوقهم  ــــــة اغت�صــــــة اغت�ص ة اغت�صوقراها، بحجة اغت�صوقراها، بحجَّ َّوقراها، بحجَّ

ار اصار اصار النتخابي الذي فازوا  صت الم�صت الم� ت الم�ــــــت الم�ــــــ ــــــوقفــــــوقف أ حين ا

أبو  رى ــــــرى ــــــرى اأحد اأبطال الوعي الديني »ا ــــــبه كما يــــــبه كما ي

: »الدفاع عن الحق  نَّ
أ ي ــــــي ــــــي ا ــــــالهيجاء« وهو يفتــــــالهيجاء« وهو يفت

أو  ه ــــــه ــــــه اإل منافق ا ــــــ يتخلَّف عنــــــ يتخلَّف عن لرعي لرعي ل رعي صرعي ص صب �صب � ب �ــــــب �ــــــ ــــــواجــــــواج

وف« )�صووف« )�صوؤوف« )�ص106(. وكافر يا عبد الروكافر يا عبد الر

محه رج رمحه رج ُرمحه  رج رــــــرج رــــــ ــــــخــــــخ ُرزاق بوكبة -هنا يُخرزاق بوكبة -هنا يخرزاق بوكبة -هنا يُ رزاق بوكبة -هنا يــــــرزاق بوكبة -هنا يــــــ ــــــد الــــــد ال د الــــــد الــــــ ــــــعبــــــعب

عب صعب صعب  صدوان على ال�صدوان على ال� دوان على ال�ــــــدوان على ال�ــــــ ــــــ غرائز العــــــ غرائز الع صه ينك�صه ينك�ص ه ينك�صــــــه ينك�صــــــ صــــــ�صــــــ� أ اوبراوبرا

ل بها الجميع- جميع حية التي ينكل بها الجميع- جميع حية التي ينّكل بها الجميع- جميع  حية التي ينكصحية التي ينكص صباعتباره ال�صباعتباره ال�

إعب؟ واإلى اأين تذهب  إعب؟ و عب؟ وصعب؟ وص صالمتحاربين. ما ذنب ال�صالمتحاربين. ما ذنب ال�

ريرة، وهي تذبح وتقتل صريرة، وهي تذبح وتقتل صريرة، وهي تذبح وتقتل  صالغرائز العدوانية ال�صالغرائز العدوانية ال�

اها في الراها في الراأي؟.  ها في الرصها في الرص صو يعار�صو يعار� أ ن يختلف معها ــــــن يختلف معها ــــــن يختلف معها ا ــــــكل مــــــكل م

ر الغائب في روايته يرى الذي صــــــر الغائب في روايته يرى الذي صــــــر الغائب في روايته يرى الذي  صــــــبوكبة الحا�صــــــبوكبة الحا�

نَّ
أ يته الكثير من المثقفين، من ويته الكثير من المثقفين، من وؤيته الكثير من المثقفين، من ا ون رون ر ن رــــــن رــــــ ــــــ عــــــ ع يميِمَي معمَع

أنتجوه  اأ�صحاب الوعي الديني بكل ما ا رــــــرــــــَر ــــــخطــــــخط

نَّ
أ صن تفتر�صن تفتر�ص الواقع، وا ة تريد ــــــة تريد ــــــة تريد اأ ــــــما هو خرافــــــما هو خراف ما هو خرافنما هو خرافنَّ اإ

عورهم صعورهم صعورهم  صوعيهم وعقلهم وذاكرتهم وفكرهم و�صوعيهم وعقلهم وذاكرتهم وفكرهم و�

ل )العقلنة( ــــــل )العقلنة( ــــــل )العقلنة(  ــــــا تقوم على تحويــــــا تقوم على تحوي ا تقوم على تحويــــــا تقوم على تحويــــــ ــــــنمــــــنم إواإرادتهم اإ إو

إ حوار اإلَّ إ حوار  لي القتل، لي القتل، ل ي القتل، ــــــي القتل، ــــــ ــــــلهية تفتي فــــــلهية تفتي ف إى قوى اإ إى قوى  ى قوى ــــــى قوى ــــــ ــــــلــــــل اإ

ف؟.ين المثقف؟.ين المثَقف؟. بالر�صا�ص. اأ

لرد، فلرد، فل رد، فصرد، فص صب بال�صب بال� ب بال�ــــــب بال�ــــــ ــــــرزاق بوكبة يلعــــــرزاق بوكبة يلع رزاق بوكبة يلعــــــرزاق بوكبة يلعــــــ ــــــعبد الــــــعبد ال

ري من ــــــري من ــــــري من  ــــــن كل ما يجــــــن كل ما يج ن كل ما يجــــــن كل ما يجــــــ ــــــدة، لكــــــدة، لك دــــــدــــــدَّ ــــــة محــــــة مح ة محــــــة محــــــ ــــــفاجعــــــفاجع

اأحداث مفجعة م������ن ممار�شة العادة ال�شرية 

طفال والن�شاء هو وقائع حياتية  اإل������ى قتل االأ

يومية عا�شها الجزائريون في فترة الع�شرية 

ال�ش������وداء )1990-2000م( كم������ا ي�شمونها، 

فم�شائر �شخ�شياته على افتراقها مت�شالبة، 

اإن ف������ي قرية »اأوالد جحي�������س« بلد الروائي، 

أو ف������ي �شاحة البريد المركزي في العا�شمة  ا

الج������ي، اأو في الجب������ال، اأو في باري�س حيث 

أمي������ركا الالتينية  أو ف������ي ا �شاف������رت لوي������زا، ا

حي������ث �شافر جون والجازية التحاقاً ب� »ت�شي 

فا عليه حين زار الجزائر  غيفارا« الذي تعرَّ

بعد الثورة ع������ام 1962م. �شخ�شيات تهرب 

وتنع������زل وتلتقي، ه������ي اأجزاء لكنَّه������ا تلملم 

أنها  حاله������ا، فيم�سُّ بع�شها بع�شاً، تتَّحد مع ا

وحي������دة، وحيدة لوحدها مثل ح�شين عالمة 

ال�شجود وهبهاب������ة بائعي الكت������ب وغيرها، 

ل م������ن اأعلى اإل������ى اأدنى، من  وتنتق������ل/ تتنقَّ

ال������ذكاء اإلى الغب������اء، من الث������ورة الجزائرية 

و�شج������ون اال�شتعمار للث������وار، اإلى اال�شتقالل 

و�شجون الثورة للثوار، �شخ�شيات اأم�شك بها 

الموؤلِّف بوكبة واإن اأطلق عقلها ويدها، لكنَّه 

ليتركها تعبِّر على نحو غير مرئي عن الفراغ 

الثقاف������ي كما ال�شيا�ش������ي واالقت�شادي الذي 

ف�شخ�شياته  الجزائريي������ن،  بحي������اة  يع�شف 

أ�شباح������اً؛ فالونا�س عب������د الرحيم - لي�ش������ت ا

الفن������ان الت�شكيلي الذي يحب لويزا، وتخاف 

نه ير�شم-  �شالمويين اأن يقتلوه الأ عليه من االإ
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والر�شم ح������راٌم بعرفهم، وتطلب منه مغادرة 

آماله  الجزائر هرباً من �شّكينهم، يمّثل جياًل ا

ار لم  حباط من ثورة وثوَّ �شيبت باالإ
واأحالمه اأ

نَّ الجزائر هي ما هي من 
أ يحَققا �شيئاً له، وا

ل  ل الربَّان ولم تتبدَّ بَعْد، كما ِمْن قبل، تب������دَّ

ال�شفينة. كذلك عل������ي بليملود، لخ�شر عبد 

الحميد �شاحب مقهى »الحرمل« الذي قتله 

خوة، جازية بنت �ش������ي لخ�شر وت�شعديت  االأ

خال������ة ال������راوي، خ�ش������رة الترا�������س، خيرة، 

الجازية عبا�س، لويزا، لطيفة، المثَقف الذي 

�س للتقري������ع ب�شفته الم�شوؤول عن هذا  يتعرَّ

الخراب ال������ذي لحق بالعقل الجزائري، وها 

عبد ال������رزاق بوكبة يوؤنِّبه: )ه������ل تفهم �شيئاً 

م�س ذبحوا ن�شف ال�شعب،  يا المثَق������ف- باالأ

والي������وم بات������وا يم�شحون ال�ش������وارع بلحاهم، 

كاأنَّهم لم يقترفوا �شيئاً!( �س)140(. وكذلك 

»رحمة« بن������ت البا�شاغا زوج������ة اأحمد قائد 

الجند، اأخ������ت لعاب ال�شم�������س التي تاآمرت 

عليها لعاب، المغني عثمان بالي الذي رف�س 

جنبي في الجزائر حين اقتربت  التدخ������ل االأ

منه النخبة المعار�شة وهو يغني في باري�س 

قائ������اًل لهم: )كيف تطلبون من������ي اأن اأطالب 

بنق������ل ع�شاكر العالم اإلى بالدي؟(، ال�شيخان 

اللذان در�شا في جامع »الزيتونة« في تون�س، 

ولما دخال الجزائ������ر قاما بذبح حمار، ومن 

ثمَّ ذبحا حميراً وحميراً، فيدفنانها ويقيمان 

نَّ المدفون هو 
أ على قبرها )مزاراً(، عل������ى ا

ولي������اء اهلل، ث������مَّ يختلفان على 
أ ( من ا

ْ
)ول������ي

ع به������ا الجزائريون على  الغنائ������م الت������ي يتبرَّ

�شريح الولي، بعد اأن �شارا حار�شين للمزار، 

خوة- الذين  والمتطرف������ون المتديِّن������ون -االأ

ذبح������وا جم������ال الكابويه، ذبح������وه مع �شمير 

ع�شو ونعيم الولهي ف������ي مرحا�س الم�شجد 

م������ن الوريد اإل������ى الوريد حين ه������مَّ بت�شوير 

خوة،  ح�شين عالمة ال�شجود باعتباره من االأ

ومن�ش������ور، والميلود بن ذي������اب قاتل هنري 

دي������كال، و�شفية بن������ت الكابوي������ه، ور�شوان 

الحك������ة، وكاترين وايز �شديق������ة بوكبة التي 

لن تن�شى رق�شتها معه في بيروت حين وقع 

و�ُش������جَّ حاجبه، ف�ُشفي الج������رح كما كتَب اإلى 

كاتري������ن وبقيت نُدبته الت������ي كتب من اأجلها 

»نُدبة الهاللي«، فاأجابته: )اإنَّها ندبتي وهي 

ندبة من ال ندبة له(.

نع������م اإنَّها ندبٌة َمْن ال ُعق������َد في دوافعه 

وبواعث������ه النف�شي������ة، الت������ي تكت������ب الماأ�شاة 

ن�شاني������ة التي ه������ي في الرواي������ة حوادث  االإ

يومي������ة، تك�ش������ف فو�ش������ى الحي������اة والواقع 

بطبيعت������ه الالفقري������ة الم�شحك������ة المبكية، 

لهم )العقائد( اإلى  الء الب�شر الذين تحوِّ
وه������وؤ

أفل�ش������وا، ليعي�شوا خواًء  فئران تجارب وقد ا

لهم بوكبة �شمائرهم  فكرياً، ولكن وق������د حمَّ

له������م رواة دون اأن يكون  ف������ي اأعناقه������م ف�شغَّ

و�شياً عليهم، و�شرط اأن ال يلعبوا لعباً ذهنياً 

متاع. فالكالم- الحكاية  بق�شد الت�شلية واالإ
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الحادثة/ الح������وادث التي يروونها اأو يحكونها 

ه������ي تاريخهم الذي يج������ب اأن يعيدوا التفكير 

في������ه لتتم عقلنته، ومن ثمَّ نقده خارج �شياقات 

ر�شي الذي  يديولوجي ال�شماوي واالأ الن�������س االأ

يُ�شر عن اال�شتبداد، فيقتل ويذبح وي�شحل، وكل 

رادته التي هي اإرادة  جل الخ�شوع الإ
ذلك من اأ

أو االن�شياع والطاعة  نَّ الخ�شوع ا
أ رادات. مع ا االإ

والر�ش������وخ هو هلل وحده، ولي�س لمن ينوب عنه 

�شالم- فال  ر�س -اإذ ال الهوت ف������ي االإ
ف������ي االأ

خ������وف وال رهبة حين يجلدنا الجالدون باآيات 

الن�������س الترهيبية، ب������ل ال�شجاعة ف������ي اإقامة 

الج������دل والنقد لتداول الحياة. فما من نظرية 

دينية كانت اأم علمية قادرة على تحقيق الحرية 

أو الديمقراطية، ولي�س هناك من  أو العدال������ة ا ا

آلة لقيا�س درجتها وطولها  ي�شتطيع اأن يخترع ا

ولونه������ا، وه������ذا ما تذه������ب اإليه رواي������ة »ندبة 

الهاللي« حين ت�شنع من جزئيات الحياة مادة 

الحياة، فنرى الواقع باأنَّه )ماأ�شاة( ولي�س مجرد 

و �شرد لتتالي حوادث اإن�شانية.
أ كالم ا

م������ع ذل������ك ف�شخ�شي������ات الرواي������ة لي�شت 

أنَّها ال  بريئ������ة، هي م�شوؤولة ع������ن اأفعالها، مع ا

تمار�������س حقوقها على الدولة وال على من في 

مر الذي لم يدفعها اإلى االنفجار 
حكمه������ا. االأ

على الرغم من ق�ش������اوة ال�شرط الحياتي، بل 

كان بوكبة يم�شك بوحدتها الفكرية والنف�شية 

خا�شة الونا�س عب������د الرحيم. بالمقابل كانت 

هن������اك �شخ�شي������ات عاج������زة ومتناق�شة مع 

نف�شها لكن لت�شكل ثانية -وهذا ما كان ي�شعى 

لتحقيقه بوكب������ة وهو- وحدة الفعل/ ال�شراع 

في الرواية: طيبة و�شراوة، ذكاء وغباء، فرح 

أبط������ال وخونة، �شعور وال �شعور. فيها  وحزن، ا

من�شور بن ذياب وقد راأى بعينيه كيف ذبَح فاتح 

القرد وم�شعود البناي خ�شرا الترا�س بال�شكين 

وبقل������ب بارد، فلم يملك اأن يدافع عنها. فقط 

بكى- بكى. ما هذا العجز؟ ثمَّ ما هذا الخوف 

 بالجزائريين في فترة 
ّ
والرع������ب اللذان ح������ال

الع�شرية ال�شوداء حتى �شار النا�س خا�شة في 

�شواء في الليل كي ال ت�شير  القرى يطفئون االأ

رهابيين فيذبحونهم كما ذبحوا  دليل موت لالإ

ة في الرواية واإن 
أ خ�شرا الترا�س. واإنَّ الم������را

نَّ بوكبة لم يذهب 
أ ل������ت جاذباً جن�شي������اً اإالَّ ا �شكَّ

ي وال نهود �شاخبة وال  اإل������ى ال�شبقية، فال تعرِّ

أُمراء  �شيق������ان راق�شة. اأغلب اأبطاله ما عدا )ا

الجبل( الملتحفين بال�شرع- �شرعهم، اإذ كانت 

الن�شاء كل الن�شاء بعرفهم ل�شن اأكثر من �شبايا- 

أنَّه  ونها ب�)العادة ال�شرية(، مع ا يحلُّونها/ يف�شُّ

�شعال  أة تلعب دور االإ باإمكان������ه اأن يترك الم������را

�شار اإلى 
أ ال�شبق������ي الدائم للقارئ، وكان ق������د ا

مجالت »البورنو« التي كانت ت�شتريها وتبيعها 

بع�������س �شخ�شيات الرواية ف������ي �شاحة البريد 

بون منها  المركزي ف������ي الجزائر، وكانوا يتك�شَّ

كثيراً.

بوكب������ة لم يقع كغيره م������ن الروائيين في 

أة عنده  العبودي������ة ال�شبقي������ة، كي������ف والم������را
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)تنا�شل(، هو لم يعمل على تحري�س ال�شهوة 

الم�شتدعاة، فعالم الرواي������ة، وعالم الثقافة 

أو  أو ت�شوير الفعل الجن�شي، ا لي�شا لو�ش������ف ا

اإثارة ال�شبق لال�شتهالك الع�شقي التجاري- 

أين الروح؟؟. ا

جابة قد نجد بع�شه������ا عند »لخ�شر  االإ

عب������د الحميد« م������ن مجاه������دي اال�شتقالل 

وهو ي�شف �شع������وره: اإنَّ حياة الجبال -وقت 

أة روحية وغير  الثورة- تجع������ل حاجتك للمرا

مفهومة ويق������ول »تركت ح�شن زوجتي«. مع 

ن لخ�شر غير متزوِّج، وكذلك »�شي الميلود« 
اأ

حبَّته خ�شرا الترا�س فخطبها واأعلن 
الذي اأ

ر اأن ال يدخل بها حتى  خطبته������ا، لكنَّه ق������رَّ

تخرج فرن�شا من الجزائر، فتخرج روحه قبل 

اأن تخرج فرن�شا، حي������ن يغتاله اأحد الخونة 

باإط������الق ر�شا�ش������ة عليه وه������و يتحدث مع 

خوة فيما بعد- تحت  خ�شرا -التي ذبحها االأ

نَّ عبد الرزاق بوكبة يرفع 
زيتونة مرزوق. وكاأ

من �شاأن الحب باعتباره في حالة »�شي ميلود 

وخ�شرا« �شيقاوم الفناء ويتحدى به الزمن، 

ذل������ك حين يرب������ط لخ�شر الح������ب/ الزواج 

باال�شتق������الل- بخروج فرن�ش������ا من الجزائر، 

وفي هذا تمجيد وتقدي�س لمثل هذا الحب، 

ونادراً ما تطرحه الرواية العربية.

ع  نَّ ال�شرد لم يت�شدَّ
أ ، غي������ر ا و �شجٌّ

أ ندبٌة ا

عن������د عبد الرزاق بوكبة، بقي �شرداً ماأ�شاوياً 

أو  خبار( لي�شنع ا ر )االأ موؤّثراً، حتى اإنَّه لم يوفِّ

ياأخذ منها ال�شراع مثل: عندما جنَّ�شت فرن�شا 

الجزائريين الذين غادروا بعد ا�شتفتاء تقرير 

الم�شير عام 1962م في هجرة جماعية اإلى 

»بجاي������ة« ومنها اإلى فرن�ش������ا، وطلعت منهم 

فنان������ة المالوف »رينات نا�شي������ف« التي هي 

نطفة »ذياب« اأحد �شخ�شيات الرواية، والتي 

ة الروائي������ة الفرن�شية »كاترين وايز«  هي جدَّ

التي ف������ازت بجائزة »الكونغور«. طبعاً بوكبة 

واإن لم )يخوِّن( هوؤالء الذين اختاروا فرن�شا 

بداع  أنَّه يالحق جينات االإ على الجزائر، اإال ا

الوطنية فيهم، وه������ذا من البالغة الروائية، 

هي اإيحاءات نف�شية -ا�شتعرا�شية واإن كانت 

ة معادية لوطنيتها، ولكنَّها قوة اإبداعية اإن  قوَّ

أنَّها جزءٌ من  �س لها، على ا لم نن�شهر فنتحمَّ

ن�شاني الكوني- الجمال.  ب������داع االإ كلٍّ هو االإ

ن�شان الهائلة بحثاً عن  اآخذاً باندفاع������ات االإ

من يحميه حين )يخون( في�شير مجرماً بعد 

أراد اأن يقوله  اأن كان بط������اًل. وهذا براأيي ما ا

بوكبة في فهمه كمثَقف للخطيئة/ الجريمة، 

ن�شان حت������ى لو كان  كونه������ا فعاًل مهين������اً لالإ

الخائن مبدعاً عظيماً.

عبد ال������رزاق بوكب������ة في روايت������ه »ندبة 

الهالل������ي« مثلما اأيقظ فين������ا م�شاعر الخوف 

م������ن الموت الذي حاق بالجزائريين في فترة 

الع�شرية ال�شوداء- كما في البلدان التي تعي�س 

مثل هذا ال�شراع، فاإنه براأيي بعث فينا الوعي 

ر كم هو باهظ ثمن الحياة. ن�شاني لنقدِّ االإ
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اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي. ❁

ة ال�شعبشة ال�شعبشة ال�شعب شمدر�شمدر�

د.عبد الهادي �صالحة

❁

 كر�������س الم�س������رح، ال������ذي كان مدر�س������ة 

ر الميالدي، سر الميالدي، سر الميالدي،  سالعظمة في الق������رن ال�سابع ع�سالعظمة في الق������رن ال�سابع ع�

ائح سائح سائح  سنف�س������ه لتطهير النف�������س، ولتقدي������م ن�سنف�س������ه لتطهير النف�������س، ولتقدي������م ن�

يلة: سيلة: سيلة: اإنَّ ميله التربوي  سرفيعة، ولتمجيد الف�سرفيعة، ولتمجيد الف�

رورة سرورة سرورة  س������رت ال�س������رت ال� ������رت ال�س������رت ال�س سن������ع قوته. وعندم������ا انت�سن������ع قوته. وعندم������ا انت� ن������ع قوته. وعندم������ا انت�سن������ع قوته. وعندم������ا انت�س س�س�

الديمقراطية، لي�س فقط في الم�سرح، ولكن 

في الف������ن بكليته توقفا ع������ن اأن يكونا وقفاً

أرادا تعليم ال�سع������ادة، ولكن  أقلي������ة، وا عل������ى ا

للجميع. فمع تقدم موكب المبادئ والقواعد 

بحت التراجيدي������ا الم�سرح سبحت التراجيدي������ا الم�سرح سبحت التراجيدي������ا الم�سرح  س�س� واللياق������ات، اأ

جنا�س التي  كال والسكال والسكال والأ س�س� اهد على ث������ورة الساهد على ث������ورة الساهد على ث������ورة الأ سال�سال�

�سترافق ثورة القلوب والعقول.. على الم�ستوى 

دب������ي، منع فك������ر الكال�سيكي������ة المحدثة  الأ

جنا�س.. وبما  ال لال لالأ المحافظ تجديداً حقيقياً

يئاسيئاسيئاً جديداً سن الم�سرح الكال�سيكي لم يخلق �سن الم�سرح الكال�سيكي لم يخلق � أ ا

بح في سبح في سبح في  س�س� يه، فق������د سيه، فق������د سيه، فق������د اأ سمن������ذ ماريف������و وبومار�سمن������ذ ماريف������و وبومار�

ق سق سق  س�سقاطها ل�س�سقاطها ل� إ قلعة يجب اإ إ قلعة يجب  نظ������ر كتاب 1820

دب������ي.. وفي الوقت  طري������ق جديد للخلق الأ

الذي �سع������ى في������ه الرومان�سي������ون جاهدين 

������ار مفاهيمه������م الم�سرحية، س������ار مفاهيمه������م الم�سرحية، س������ار مفاهيمه������م الم�سرحية،  سلتحقي������ق انت�سلتحقي������ق انت�

ار م�سرحيات سار م�سرحيات سار م�سرحيات  سهد الم�س������رح الفرن�سي انت�سهد الم�س������رح الفرن�سي انت� هد الم�س������رح الفرن�سي انت�سهد الم�س������رح الفرن�سي انت�س س�س�

كل سكل سكل  سكوميدي������ة )مثل م�سرحي������ات �سكريب ب�سكوميدي������ة )مثل م�سرحي������ات �سكريب ب�

سخا�سخا�س( والميلودرام������ا التي يرى اأحد النقاد 

أنها الدر�س الأخالقي للثورة.. ا
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في الحقيقة،كانت الث������ورة الفرن�سية قد 

غيرت من ذوق الجمهور فبينما كان الم�سرح 

د مزيداسد مزيداسد مزيداً سبح ين�سبح ين� بح ين�سبح ين�س س�س� بة ومهرجين سبة ومهرجين سبة ومهرجين اأ سيكتفي بخ�سيكتفي بخ�

من االنفع������االت النبيل������ة..كان يلزمه مكائد 

������ل، و�ساحات وغى، وبارود س������ل، و�ساحات وغى، وبارود س������ل، و�ساحات وغى، وبارود  سوزنزانات ومقا�سوزنزانات ومقا�

ودم.. اإن بداي������ة الثورة الفرن�سية حددت اإذا 

والدة الدراما، كم������ا لو اأن تدخل التاريخ في 

عب سعب سعب  سالحياة المادية للنا�س، والحق الجديد لل�سالحياة المادية للنا�س، والحق الجديد لل�

ف������ي امتيازات الثقاف������ة، فتو�سع مجال عمل 

اعر ساعر ساعر  سالم�س������رح.. وجعل هيجو م������ن نف�سه ال�سالم�س������رح.. وجعل هيجو م������ن نف�سه ال�

والمنظ������ر لهذا الم�س������رح.. كان يجب تذكير 

سالجمه������ور بالدر�س الكبير الذي تتلخ�سالجمه������ور بالدر�س الكبير الذي تتلخ�س فيه 

ديان: في  كل الفل�سفات المرتكزة على كل االأ

أبداً يلة ال تبقى سيلة ال تبقى سيلة ال تبقى ا سية الف�سية الف� ية الف�سية الف�س سر�سر� هذه الحي������اة االأ

أبداً من  امن دون مكامن دون مكاأفاة، والجريم������ة لي�ست ا

دون عقاب.. لقد خلدت الرومان�سية ذكرها 

ع������ر، ولكنها خلق������ت لنف�سها سع������ر، ولكنها خلق������ت لنف�سها سع������ر، ولكنها خلق������ت لنف�سها  سع������ن طريق ال�سع������ن طريق ال�

ايديولوجيا، وتهيايديولوجيا، وتهياأت للتجديد  أ ل الم�سرح سل الم�سرح سل الم�سرح ا سبف�سبف�

من خالل تطور التراجيديا، وكذلك من خالل 

ذك������رى الدراما البرجوازية في القرن الثامن 

التها في الميلودراما سالتها في الميلودراما سالتها في الميلودراما  س �س � ار، ووجدت ار، ووجدت اأخيراً ر، ووجدت سر، ووجدت س سع�سع�

يمائية.. المنحدرة من التمثيلية االإ

ت الميلودراما نف�سها كجن�س جديد ست الميلودراما نف�سها كجن�س جديد ست الميلودراما نف�سها كجن�س جديد  سفر�سفر�

على الجادات، اأمام جمهور تو�سع با�ستمرار 

بعد الث������ورة.. ففي عهد الث������ورة، اأدى اإلغاء 

إلى تكاثر الم�سارح ووالدة هذا الجن�س  إالرقابة  االرقابة اإالرقابة 

عبي للغاية الذي القى رواجا ملحوظاسعبي للغاية الذي القى رواجا ملحوظاسعبي للغاية الذي القى رواجا ملحوظاً »في  سال�سال�

ول من القرن التا�شع ع�شر)عهد  الن�ش������ف االأ

مبراطورية( كان متف�شياً تقليد  القن�شلية واالإ

الم�ش������رح الكال�شيكي المزيف على الم�شارح 

الر�شمي������ة، فظهر نوع اآخر م������ن الم�شرحية 

هو اأقل ت�شوي�شاً م������ن التراجيكوميديا )لون 

م�شرح������ي مزيج وم�شو�������س وغريب( اجتذب 

الجمهور اإل������ى اال�شتمتاع بالغمو�س والمرح، 

ه������و )الميلودراما(..لقد اأعطت الميلودراما 

أو م�شعورة  للذوق ال�شعب������ي م�شاهد عاطفية ا

أقلق������ت م�شاهده������ا الدموية حت������ى الثورة  ا

ذاته������ا؛ وجاء في مذكرة م������ن مجل�س مدينة 

باري�������س: »يخ�شى على ال�شبيبة التي اعتادت 

على مثل ه������ذه التمثيلي������ات اأن تتجرا على 

�شمدت  الميلودراما  ولكن   ..
)1(
تحقيقها...«

اأمام الث������ورة وب�شرت بالدرام������ا الرومان�شية 

جنا�س، ورف�س القواعد  من خالل خل������ط االأ

ثارة العنيف������ة.. لقد �شهرت  والميل اإل������ى االإ

أ�شاعته بين �شفوف ال�شعب  الثورة الم�شرح وا

بعد اأن جعلت ال�شارع م�شرحاً وا�شعاً لتاريخ 

قل������ق ومتح������رك.. وحلت م�ش������ارح الجادات 

مح������ل القاعات وال�ش������االت التقليدية حيث 

وج������د جمه������ور غي������ر متجان�س �شع������ادة في 

ماكن المخ�ش�شة له������ذا الجن�س الجديد  االأ

ال������ذي ي�شفه �ش������اري نودييه بقول������ه: »اإنها 

اللوحة الحقيقي������ة للعالم الت������ي �شنعها لنا 

المجتم������ع والتراجيديا ال�شعبية التي تنا�شب 

ذوق ع�شرنا«.
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مار�شت الميلودراما، هذا الجن�س ال�شعبي 

الخ�شب، تاأثيراً قوياً على جمالية »الدراما 

الرومان�شية«: »فالالجتماعيون، الهام�شيون، 

خير  قطاع الطرق الذين كانوا، في الف�شل االأ

من الميلودرامات التقليدية، م�شتبعدين من 

اأبطاالً.)...( وبقي  حلقة ال�شعداء، اأ�شبحوا 

على قيد الحياة الخونة، حتى على كبائرهم، 

ن كتوماً،  وانفع������ال الحب، الذي كان حتى االآ

. في الواق������ع، اإن الدراما 
)2(
أله������ب الم�شرح« ا

و الميلودرام������ا الرومان�شيتين امتزجتا عند 

والدتهما؛ وكان من ال�شعب التمييز بينهما. 

كانا يكتبان من قبل الكتاب، ويوؤدي اأدوارهما 

الممثل������ون ذاتهم على الم�ش������ارح ذاتها.. من 

الميلودراما ولدت اإذاً الم�شرحية الرومان�شية 

ول من القرن  أو ف������ن )الدراما( بعد الثلث االأ ا

التا�ش������ع ع�شر بتاأثير الم�ش������رح ال�شك�شبيري 

  اإن الدراما الرومان�شية التي كانت 
)3(
»)...(

تعبي������راً عن ثورة كتَّاب الم�شرح ال�شباب �شد 

جنا�س التقليدية لم تولد م�شلَّحة  القواعد واالأ

تماماً م������ن عقل الرومان�شيي������ن المتمردين: 

أي�شاً  لقد ا�شتعارت من �شك�شبي������ر و�شيلر، وا

من»الدراما البرجوازية« والميلودراما..

تعريفها

الميلودراما: كلمة م�شتقة من اليونانية، 

تعني دراما ترافقها مو�شيقا �شعبية جداً في 

القرن التا�شع ع�شر، لقد حافظت الميلودراما 

������م، و بف�شلها  عل������ى المو�شيق������ا كم�شدر قيِّ

ي�شتطيع الممثل الكوميدي اال�شت�شالم لكامل 

حما�ش������ه.. وكانت ت������دل عل������ى »الم�شرحية 

غاني،  الجدي������ة الت������ي يتخللها عدد م������ن االأ

ث������م في القرن الثامن ع�ش������ر �شاع الميل اإلى 

وب������را، فتميزت الميلودرام ع������ن الماأ�شاة  االأ

باإثارته������ا العواط������ف؛ ثم ا�شتغن������ي فيها عن 

الغناء.. ازدهرت الميلودراما على الم�شارح 

المتنوع������ة للجادة، »ج������ادة الجريمة«. يرى 

�شفر اإن الميلودراما 
�شتاذ عبد الرزاق االأ االأ

جن�س �شعبي )...( ح������از بع�س التاأثير على 

الدراما الرومان�شية، فثم المغامرات الغريبة 

والبعيدة عن الواقع، والعواطف الرومان�شية 

المنبعثة بين الحنان والعنف، والم�شاهد التي 

يعوزه������ا تحليل الطب������اع، واالنفعال ال�شديد 

واال�شتعا�شة  ع�ش������اب،  باالأ يم�ش������ك  ال������ذي 

حا�شي�������س، وعن الخوف  عن العواط������ف باالأ

هواء فت������كاد تختفي لتحل  بالذع������ر. اأما االأ

مكانه������ا الحيل والخ������دع والخزائن المخباأة 

ف������ي الج������دران والتمويهات، وق������د انتهجت 

الميلودراما طريقة فولتير الخطرة: »�شرب 

بعن������ف اأجدى من �شرب ع������ادل«! اأما الحل 

فيه������ا فياأتي متفائ������اًل بارداً حي������ث تعاقب 

أ�شلوبها  أم������ا ا الجريم������ة وتكاف������اأ الف�شيلة. ا

فطوراً ف�شفا�س وط������وراً �شطحي؛ لكنه في 

.
)4(
حوال غلط  كل االأ
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مو�سوعها

أو  الميلودرام���ا: ه������ي »درام������ا عنيف������ة، ا

أو  يتخللها عنف؛ ومو�شوعاته������ا مغامرات، ا

اأعم������ال مفارقة للواقع الع������ادي.. اإنها عادة 

تدور حول الفزع، والكيد، والحقد، والت�شلط، 

والقهر، والقلق، وال�شي������اع؛ لكنها تتعاورها 

. ف������ي الحقيق������ة، اإنَّ 
)5(
أق�ش������ام م�شيئ������ة..« ا

الميلودراما التي لم تكن تتكون اإال من ثالثة 

أ اإلى لوح������ات متتالية تحدد  ف�ش������ول، تتجزا

ب�ش������كل وا�شح وحا�ش������م المواقف والتغيرات 

الفجائي������ة. اإنَّ مو�شوعها ف������ي العادة واقعة 

ما فظيع������ة، تاريخية اأو خيالي������ة، تدبر في 

الظ������الم، وتحيك حي������اًل ود�شائ�س مجرمة، 

وعندما تو�شك عل������ى التنفيذ باأعمال عنف 

بغي�شة، ينتزع حادث اإلهي، في اآخر لحظة، 

أو العبد من الطاغية،  ال�شحية من جالدها ا

ويحب������ط الجريمة ويعاقبه������ا، وينقذ البراءة 

ويكاف������ئ الف�شيلة.. ت�شتند الميلودراما على 

توزيع مانوي )الطيبون �شد الخبثاء( واأدوار 

تقليدية )الفتاة ال�شابة البريئة والم�شطهدة، 

ورب العائلة المخدوع، والبطل �شاحب القلب 

النقي، والخائ������ن ال�شيطاني(، ودراماتورجيا 

ثار  الم�شاع������ر الهائج������ة الت������ي ت�شتثم������ر االآ

المثي������رة لل�شفقة: الم�شاه������د يهتز، يرتع�س، 

يبكي على ماآ�شي ال�شخ�شيات التي يتماهى 

آثاراً م�شهدية تثير  معها.. يطور هذا الجن�س ا

اأحا�شي�س قوي������ة.. اإن الميلودرام توؤثر بعنف 

على اأع�ش������اب الم�شاه������د، وتنتهي بمعاقبة 

الرذيلة وتكافئ الف�شيلة، فالحبكات �شريرة، 

�شلوب  واالأ كثي������رة،  المفاجئ������ة  والح������وادث 

تفخيمي يالئم الخطاب������ة.. اإن الميلودراما، 

أنواع الدراما  بح�شر المعنى، هي ن������وع من ا

ذات طابع مغمور بقي������ت قريبة من الرواية 

ال�ش������وداء من خ������الل التغي������رات المفاجئة 

المختلقة و�شخ�شياتها غير الماألوفة.. 

لقد جعل هذا الجن�س الطاغية ال�شرير، 

وال�شحية الم�شطهدة، وال�شخ�شية القدرية 

�شخ�شيات �شعبية.. فقاط������ع الطريق الذي 

ه������و �شيد بغي�س يرم������ز للف�ش������اد والق�شوة؛ 

أداة تباع وت�شرى  أو للخيان������ة، اإذ اإنه يمث������ل ا ا

كثر خ�شة؛  م������ن اأجل تحقي������ق الم�شاري������ع االأ

وال�شحي������ة الم�شطه������دة هي بطل������ة ودودة 

عمال عن������ف من قبل  وفا�شل������ة تتعر�������س الأ

م�شطهدها؛ والعا�شق ال�شاب هو اإن�شان نبيل 

ومقدام م�شتعد لفعل كل �شيء من اأجل اإنقاذ 

ال�شحية ومعاقبة الطاغية الم�شتبد؛ واأخيراً 

بله، الذي يمثل الجبن والج�شع  �شخ�شي������ة االأ

كخ������ادم في م�شرحي������ة ي�شل������ي الم�شاهدين 

�شف������ر:  االأ وي�شي������ف  الفظ������ة..  بحماقت������ه 

»كانت الميلودرام������ا ت�شتمد مو�شوعاتها من 

التاريخ، وال�شيما فرو�شيات القرون الو�شطى 

�شبانية  يطالية واالإ لماني������ة واالإ الفرن�شية واالأ

ف������ي ع�شر النه�ش������ة والكاثوليكي������ة، وكانت 

تحت������وي عل������ى عق������دة غام�ش������ة و�شخ�شية 
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خائنة، وتمزج الماأ�ش������اوي والم�شحك، فاإذا 

تاأزمت االنفع������االت الماأ�شاوية تمّخ�س عنها 

ظه������ور بع�������س العنا�شر ال�شاذج������ة كالفالح 

أو الم�شح������ك بم������ا يلقون������ه  أو الو�شي������ف ا ا

من الن������كات الم�شحك������ة، وكان حل العقدة 

�شخا�س الطيبون  مفرحاً دوماً حين ينجو االأ

أ�شلوبها نثرياً �شطحياً  ويعاقب الخونة. وكان ا

قريب������اً م������ن الواقعية يتالع������ب بالعواطف، 

لكن������ه يجتذب الجمه������ور. واأ�شيف اإلى هذه 

خاذة والحيل  الممي������زات كثرة الديكورات االأ

خراجية الماهرة والمفاجاآت التي ت�شحر  االإ

الم�شاه������د الب�شيط. في الميلودراما الدموع 

تمتزج بال�شحكات، والهزلي بالبطولي، لقد 

..
)6(
جنا�س« فر�شت  الميلودراما اإذاً مزج االأ

غيلبير دوبيك�سريكور )1773-1884م( 

»كورني ال�سوارع العري�سة«..

أ�شلفنا-  يعود تاري������خ الميلودرام -كم������ا ا

خير من القرن الثامن ع�شر..  اإلى الثل������ث االأ

ازده������رت على ي������د غيلبي������ر دوبيك�شريكور 

)1773-1884( »كورني ال�شوارع العري�شة«.. 

ر هذا الجن�س.. كان  أ�شتاذ ومنظِّ والذي كان ا

أنتج  نتاج، اإذ اإنه ا دوبيك�شريكور كاتباً غزير االإ

بين 1797و1835م اأكثر من مئة ميلودراما.

ولئك الذين  أنه يكتب الأ اأعل������ن دوبيك�شريكورا

أداة  اليجي������دون القراءة: »�شتكون الميلودرام ا

ن هذا الجن�س هو  تربية وتعليم لل�شع������ب، الأ

قل في متناوله«. قدم دوبيك�شريكور  على االأ

بطال الذين يغطيهم  عدداً ال ح�شر له من االأ

أ�شرار الظل������م والجور والمونولوجات  الدم وا

�شل������وب الغام�������س المبهم، والجرائم  ذات االأ

المعاقبة، وكذلك الف�شائل المكافاأة دائماً.. 

وهنال������ك اآخرون مث������ل دوكان������ج وبو�شاردي 

اإ�شت������روا اللذي������ن ا�شتثم������را ه������ذه القريحة 

الت������ي ترتبط برواي������ات اآن رادكليف ولوفيز 

ال�ش������وداء.. وك������م م������ن العناوي������ن المرعبة: 

أو يتامى ال�شيعة ال�شغيرة«،  بي�س ا »الحاج االأ

أو ال�شاهد الالمرئي«، »راأ�س  »م�شلى الغابات ا

أو اأطالل بومبي«، »بولدير اأو جالد  المي������ت ا

أو  أ�شهر كتاباته: فيكتور ا اأم�شتردام«.. وم������ن ا

طف������ل الغابة -1798- اأول ميلودراما كتبها؛ 

وكويلينا اأو طفل ال�شر 1800م وهي ميلودرام 

اأخالقي������ة، حيث النظام الع������ام، الذي يهدد 

عم������ال الخ�شي�شة  لوق������ت ق�شير من قبل االأ

لخائ������ن الخدمة، يتمكن دائم������ا من ا�شتعادة 

حقوقه؛ كل م������ا ينتهي ب�شكل جيد هو جيد؛ 

�شرار ويج������ازى الطيبون.. ومنها  يعاق������ب االأ

ن�شتعير هذه الم�شاهد:

)1800م(  ال�ســـر  طفـــل  اأو  كويلينـــا 

بيك�سيريكـــور )الف�ســـل الثالـــث، الم�ساهـــد 

من 12-9( 

»دوفور، هذا البرجوازي ال�شافواياردي، 

اآوى ف������ي بيته ابنة اأخت������ه كويلينا التي يدير 
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ثروتها. وبلطف ورقة يتردد في تزويج الفتاة 

النقية البنه �شتيفاني، بينما ال�شابان يحبان 

أي�شاً المطع������م والم�شكن  بع�شهما. وق������دم ا

أبكم فقير اأ�شبح  لفران�شي�شك هومبير، وهو ا

عاج������زاً اإثر اعتداء، ترع������اه كويلينا ب�شفقة. 

وذات يوم ح�شر �شخ�������س يدعى تروغوالن 

يطل������ب م������ن دوف������ور ا�شتقبال������ه. يتع������رف 

تروغوالن على فران�شي�شك الذي يتحقق من 

اأن تروغوالن هو اأح������د الذين اعتدوا عليه. 

تروغ������والن يت�اآمر على قت������ل فران�شي�شك مع 

جيرم������ان، روحه الملعون������ة. تفاجئ كويلينا 

بك������م. وهنا تروغوالن،  محادثتهم وتخبر االأ

أ�شقط في يده، يطرد من قبل دوفور.  الذي ا

بيد اأن الخائن اليتخلى عن م�شروعه وي�شتهي 

كويلينا، ويطمع في ثروتها.

وفي ي������وم الزفاف، ي�شلم جيرمان ر�شالة 

و�شاي������ة تتهم كويلينا باأنه������ا ثمرة حب خيانة 

زوجية من قبل اإيزولين، زوجة �شقيق دوفور، 

ويرفق معها �شه������ادة ميالد. فران�شي�شك هو 

ب الحقيقي للفت������اة ال�شابة. وعلى الرغم  االأ

م������ن اعترا�شات �شتيفان������ي ودموع اعتراف، 

فاإن دوفور يطرد فران�شي�شك وكويلينا. يعلم 

طبيب عجوز دوفور اأن تروغوالن كان ي�شعى 

في الما�شي اإلى قتل فران�شي�شك. وهنا يقرر 

دوفور، الذي ي�شتولي عليه الندم، العثور على 

ال�شحايا والتندي������د بالجريمة. تلجاأ كويلينا 

ووالده������ا اإلى طاحونة الطح������ان مي�شو في 

الجبال حيث يختبئ تروغوالن الذي يقع في 

فخ، ويوقف في الوقت الذي يعثر فيه اأخيراً 

دوفور و�شتيفاني على كويلينا وفران�شي�شك. 

وهن������ا تنجلي الحقيق������ة: غيزولين كانت قد 

تزوج������ت �ش������راً م������ن فران�شي�ش������ك هامبير. 

ولق������د اأجبرها تروغ������والن منته������زاً فر�شة 

غي������اب فران�شي�شك على ال������زواج من �شقيق 

دوف������ور الذي كان ي������ورث اأوالده كل اأمالكه، 

ن تروغ������والن كان ياأم������ل بتملك كل الثروة  الأ

م������ن خالل زواجه من كويلين������ا. فران�شي�شك 

كان قد ا�شت������رد ابنته، ومن هنا بداأت خيانة 

ومكائد تروغ������والن. وينتهي كل �شيء بباليه 

وم�شرحية هزلية خفيفة.« 

)كويلينا، فران�سي�سك، تروغولن(.

أب������ي؛ �شاأذهب اإلى  كويلين������ا: ابق هنا، يا ا

أنادي  أو ا عثر على مي�شو باك������راً، ا الج�ش������ر الأ

على الجمع اإذا ح�شر.

)ت�شعد كويلينا على الج�شر؛ فران�شي�شك، 

الجال�������س بالق������رب م������ن ال�شيل عن������د باب 

الطاحونة، مولي������اً ظهره للناف������ذة، وينتظر 

ابنته(

تروغ������والن يفتح م������ن جدي������د النافذة: 

أنهما ابتعدا؛  أ�شمع �شيئاً، ال�ش������ك ا ماع������دت ا

الوق������ت منا�شب.لنه������رب ب�شرع������ة كي نتقي 

تفتي�شاتهم الدقيق������ة. )يت�شلق على النافذة، 

ينزل على المقعد الحجري المو�شوع اأمامها، 
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ر�س؛ ثم يذهب بهدوء حتى  ومن هنا على االأ

زاوية الطاحونة. عندم������ا ي�شل اإليها، يلمح 

فران�شي�شك على بعد خطوتين منه؛ يتراجع، 

وي�شحب م�شد�شاته، يك�شف نف�شه فجاأة( اإذا 

قمت باأي حركة، �شتموت.

ليم�شك  )ينه�������س فران�شي�شك بحيوي������ة 

�شالح������ه. تروغوالن يطلق علي������ه فيخطئه.

كويلينا تطلق �شرخة حادة.(

كويلينا: مي�شو! مي�شو!

)ي�شمع بعيداً طلقة ثاني������ة. فران�شي�شك 

يرك�������س بن�شاط نحو تروغوالن ويقطع عليه 

الطريق محاذياً ال�شيل، بحيث اإن تروغوالن 

يج������د نف�شه مجبراً على الع������ودة اإلى جانب 

المن������زل. تنزل كويلينا، تلق������ي بنف�شها بوجه 

والدها وتقوده نحو الطاحونة.(

)تروغوالن، رماة �شهام، فالحون(

)تروغ������والن يهرب عبر ال������درب ال�شيق 

الذي يحاذي ال�شيل، ويذهب الجتياز الج�شر 

مامه نبَّال �شاهراً 
على، عندما يمثل اأ م������ن االأ

�شيف������ه، يندفع تروغوالن نح������وه، يجرده من 

�شالح������ه ويلقيه في ال�شيل؛ ثم يريد تجاوزه؛ 

ولكن نباليين عدة يمنعونه من ذلك، ويجبر 

على النزول م������ن جديد ب�شرعة بالقرب من 

الطاحونة حيث تدور معركة حامية جداً بينه 

وبينهم؛ ي�شقط اأحدهم، ويحاول الهروب من 

خر، في الوقت الذي ي�شل فيه الفالحون،  االآ

ينق�شون عليه ويتاأهبون ل�شربه.(

�شخا�������س ذاته������م، مي�ش������و، دوف������ور،  )االأ

فران�شي�شك، كويلين������ا، اأندروفون، �شتيفاني، 

تينيت، فاريبول(.

�شلح������ة الموجهة نحو  مي�ش������و يرف������ع االأ

تروغوالن.

اأ�شدقائي، دع������وا القوانين  ي������ا  دوفور: 

تتكفل باالنتقام لن������ا. )اإلى النباليين( قوموا 

بواجبكم. )ي�شطحبون تروغوالن جريحا.(

�شخا�������س ذاتهم، ماع������دا تروغوالن،  )االأ

ورماة ال�شهام.(

مي�شو: اأخيرا هانحن تخل�شنا منه!

دوف������ور مخاطب������اً فران�شي�ش������ك: ولك������ن 

قل ب�شر ودافع ا�شطهادات  اعلموني على االأ

تروغوالن.

)يب������رز ل������ه فران�شي�شك ورق������ة، تاأخذها 

�شتيفان������ي وت�ش������ارع ف������ي فتحه������ا؛ يقت������رب 

الجميع.(

أ: »زواج �شري كان يربطني  �شتيفاني تقرا

منذ �شهرين بالجميلة اإيزولين، عندما راآها 

أنتم  ال�شيد �شقيق������ك، واقترح عليها الزواج. ا

أنه من خالل زواج������ه كان ي�شمن  تعرف������ون ا

والده فيما لو رزق بهم. تروغوالن،  اأمالكه الأ

رث  عل������ى اأمل اال�شتيالء يوماً عل������ى هذا االإ

الغن������ي، ودون احترام لعالق������ة �شارحته بها 

أثناء غيابي على القبول بهذا  اأخته، اأجبرها ا

الزواج«.

الجميع: ال�شقي!
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�شتيفاني، تكمل: »ولدت كويلينا. وب�شبب 

نن������ي اأردت الحفاظ  ياأ�شي لفقد زوجتي،والأ

على حقوق ابنتي التي كان الزواج والطبيعة 

ق������د �شاناه������ا لي، فلق������د خطفته������ا من يد 

�شخا�������س الذين كان������وا يكفلونها، وطلبت  االأ

ن�شبتها اإلي. وهذا هو �شبب حقد تروغوالن 

وا�شطهاده الم�شتمر«.

ابن������ه: اأعل������م البقية.  دوف������ور: مقاطعاً 

أنا  )مخاطب������اً فران�شي�ش������ك، م������اّداً ذراعيه، ا

نك رجل كريم(. اأحترمك الأ

أندريفون: اإنه ي�شتحق ذلك. ا

كويلين������ا، وهي تقب������ل فران�شي�شك الذي 

آه ! يا اأبي! يبكي من الفرح: ا

�شتيفاني، مخاطبة دوفور: ولكن ابنته...

دوف������ور: فلت�شبح ابنتي. غداً �شتتزوجان 

أم������الك اأخي تعود اإلي  )مخاطباً �شتيفاني( ا

بقوة القانون، �شاأعطيك اإياها.

عيدها بدوري اإلى كويلينا.
�شتيفاني: الأ

دوفور:ح�شن������اً )ي�شم بين ذراعيه كويلينا 

و�شتيفاني(.

تينيت: دون �شك. 

أننا  فاريب������ول: الحم������د هلل. ولكن بم������ا ا

فقدن������ا خبيثاً وربحن������ا �شع������داء، اإن ال�شيد 

أنه ال ي�شتطيع العودة  دوفور متعب لدرج������ة ا

ألي�س كذلك يا�شيدي؟  مبا�شرة اإلى �شاالن�س؛ ا

ب مي�شو �شيغني لنا  بينما ي�شتريح )اإعادة( االأ

أيكم؟ دوارة. هان! مارا

الجميع: نعم، نعم.

أ�شمعنا  فاريبول: هي������ا بنا، اأب مي�ش������و، ا

�شيئاً جمياًل.

أنذا. )يرق�س الجميع مكررين  مي�شو: هاا

الالزمة(

)يعقب ذلك رق�������س دائري يرافقه غناء 

يفي�س حبوراً(.

دبي������ة لدى الغرب«، من من�ش������ورات اتحاد الكت������اب العرب، 1999م،  �شفر، »المذاهب االأ عب������د ال������رزاق االأ  -1

�س30.
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❁ كاتبة ومترجمة �سورية.

دب الالتيني الواقعية يف الأ

هبة اهلل الغالييني

❁

االواقعية، مثل الجحيم، مملوءة باالواقعية، مثل الجحيم، مملوءة باأ�صحاب 

اطها تكمن صاطها تكمن صاطها تكمن  صو�صو� أ النوايا الطيبة، وف������ي بع�ض ا

أنه  ا������ت كبرياء التا������ت كبرياء التاأكيد، بفخر، ا ������ت كبرياء التص������ت كبرياء التص صالكبرياء: لي�صالكبرياء: لي�

وى طريقن������ا«، كما فعل صوى طريقن������ا«، كما فعل صوى طريقن������ا«، كما فعل  ص»ال يوج������د طريق �ص»ال يوج������د طريق �

اإلى الفن  ي������راصي������راصي������راً ص م�ص م� ضيكيرو�ضيكيرو�ض يكيرو�صيكيرو�ص صلفارو �صلفارو � أ دافي������د ا

ه، صه، صه،  صيكي )وف������ي الوقت نف�صيكي )وف������ي الوقت نف� يكي )وف������ي الوقت نف�صيكي )وف������ي الوقت نف�ص صالج������داري المك�صالج������داري المك�

د صد صد  ص�ص� أ اآخر ا كان روفينوتامايو قد وجد طريقاً

�صالب������ة فيما يبدو(، ب������ل كبرياء الرغبة في 

املة من صاملة من صاملة من  صلى العمل الفن������ي ب�صورة �صلى العمل الفن������ي ب�صورة � النظر اإ

زاوية »عالقته«، »�صلته الحميمة«، »تطابقه« 

م������ع الواقع -مع واقع واح������د- حتى يتم من 

تنتاج درجة الخيانة التاريخية صتنتاج درجة الخيانة التاريخية صتنتاج درجة الخيانة التاريخية  صخالل ذلك ا�صخالل ذلك ا�

لذل������ك الواقع القابل للتحقيق من جانب من 

ينطلقون من ذلك النوع من الواقعية.

كان اإعالن �سيكيرو�س واأحكام المعلقين 

أكثر  ابه بابه باأن يكون������ا برنامجاً، ا به بسبه بس س�س� أ والمنظرين ا

كل انطالقاسكل انطالقاسكل انطالقاً من  س، يت�س، يت� منهما مذهباً جمالي������اً

اساساً في عديد  س« مفرو�س« مفرو� أً أً انجازات، كانا »خطانجازات، كانا »خطاً الإ

اساساً من قبل  سمن الم������رات كما ل������و كان مفرو�سمن الم������رات كما ل������و كان مفرو�

ليه الذين هم لي�سوا سليه الذين هم لي�سوا سليه الذين هم لي�سوا  سجهاز موجه، على منا�سجهاز موجه، على منا�

باط، فيما ع������دا ذلك. ومن سباط، فيما ع������دا ذلك. ومن سباط، فيما ع������دا ذلك. ومن  سن�سن� دي������دي اسدي������دي اسدي������دي ال س�س�

اأجل تبرير العم������ل بحجج خارج الفن )ذلك 

العم������ل الذي يج������د تبريره فني������اً في ذاته(، 

واقع، �واقع، �واقع،  �وتبرير الحكم النهائي لرجال جمارك ال�وتبرير الحكم النهائي لرجال جمارك ال
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ّخ������ذت الواقعية تبحث ع������ن تعريفات عّدخ������ذت الواقعية تبحث ع������ن تعريفات عّدة 
أ ا

أكث������ر مما ينبغي، ليكون اأي واحد  ومتكاملة ا

منها دقيقاً، وتغير من نعوتها حتى يكتب لها 

البقاء، منكرة على نف�سه������ا اإمكانية التكهن 

اب������اب������اأن حدود الواق������ع -اإن كان له حدود- هي 

ير النظر سير النظر سير النظر  سدراكها ق�سدراكها ق� أبعد بكثير مما يبل������غ اإ ا

ح�س������ن النية. لقد عاد البعد المتعدد للواقع 

اإل������ى الظهور، على وج������ه الدقة، حين ابتعد 

بة.سبة.سبة. سالفن عن الواقعية التعليمية والمتع�سالفن عن الواقعية التعليمية والمتع�

الواقعية والواقع -1

مينة للواقع« - »المحاكاة الأ

الواقعية التقليدية )ويندرج في التقليدية 

أو الواقعي������ة الت������ي  تراكي������ة ستراكي������ة ستراكي������ة ا سالواقعي������ة اال�سالواقعي������ة اال�

تراكية( بحكم كونها مفرطة ستراكية( بحكم كونها مفرطة ستراكية( بحكم كونها مفرطة  سنها ا�سنها ا� أ يفتر�ض ا

المحدودية في مفهومها، مفرطة ال�سكونية 

كالها ومتحفظة على سكالها ومتحفظة على سكالها ومتحفظة على اأي حال لم تكن  س�س� أ في ا

مانة،  اهي التي حاكت الواقع باهي التي حاكت الواقع باأكبر قدر من االأ

فمن������ذ البداية لم ت�ستط������ع اأن تقيم مقيا�ساً

مانة. ونتج عن ه������ذا اأن التكعيبية، على  للأ

فت سفت سفت  سمانة حيث اكت�سمانة حيث اكت� أ اكثر اكثر ا أ ا�سبيل المثال، كانت ا�سبيل المثال، كانت ا

أنه  اآخر عل������ى الرغم من ا ي������اء وجهاسي������اء وجهاسي������اء وجهاً س�س� اأن للأ

ال يرى م������ن الزاوية التي يتخذه������ا الر�سام 

أكثر واقعية  قت������اوقت������اوؤقت������اً، على هذا النحو تك������ون ا وموم

مينة  تلك التفاقم������ات الحديثة »للمحاكاة االأ

م الواقع نف�سه سم الواقع نف�سه سم الواقع نف�سه اإلى الفن: ذلك  سالتي يمثلها �سالتي يمثلها �

كل البوب سكل البوب سكل البوب اآرت، وا�ستخدام  سالكوالج الذي ي�سالكوالج الذي ي�

�ش������وات »الواقعية« في بداي������ة المو�شيقا  االأ

�ش������كال اليائ�شة من  المتج�ش������دة، وتل������ك االأ

المو�شوعية، مثل الرواية الجديدة بقوائمها 

التي ت�شتنفد ما هو مرئي، ومقابلها، التوليد 

أليخو كاربنتيه من  الباروكي الذي ي�شنع������ه ا

م�شهد، �ش������واء اأكان هذا الم�شهد عمارة من 

أو  أو �شاط������ئ بحر، ا الع�ش������ر اال�شتعم������اري ا

ي�شنع������ه ليثام������ا ليما من العال������م الفو�شوي 

والمظل������م لغرفته. كان الم�شه������د هو الواقع 

كث������ر اأهمية بالن�شب������ة للواقعية:  المرئ������ي االأ

ن�ش������ان اإلى عن�شر  بم������ا في ذلك تحويلها االإ

من عنا�ش������ر الم�شهد. لك������ن وقائع ماريونو 

أثويال الت������ي نجتهد في ت�شميته������ا روايات،  ا

أكثر  دبي يافعاً ا حتى ال يكون هذا الن������وع االأ

أمي������ركا الالتينية، لم تتمكن  مما ينبغي في ا

أبداً م������ن تف�شيره اأو حتى م������ن و�شف واقع  ا

الم�شهد المك�شيك������ي مثلما فعلت رواية بدر 

وبارامولخوان رولفو -وهي الرواية التي بلغ 

من )قلة واقعيتها( اأن تحكي عودة ميت اإلى 

�شيعة لم يعد يقطنها �شوى قوم من الموتى- 

فعى المجنحة ل� د. ه�. لوران�س،  اأو حت������ى االأ

اأو تحت البركان لمالكولم لوري على الرغم 

من متاهتها ال�شرية الرائعة.

وبالن�شبة لم�شهد البرازيل حدث ال�شيء 

أبعاد الم�شه������د دقة لي�شت في  ذات������ه. فاأكثر ا

روايات جورج اأمادو، بواقعيتها الغنائية التي 

تجعلها �شبيهة باأف������الم اإميليو فرناندت، بل 
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أكثر الكتَّاب باروكية في اأي لغة  في حكايات ا

التينية، وهو ج������وان جيماراي�س روزا، الذي 

تتبع الروحية لم�شهد اإقليم ال�شرتون«.

- »التعبير عن الواقع الجتماعي«

حي������ن تبن������ت الواقعي������ة ه������ذا التعريف 

الجدي������د زادت في �شي������ق مفهومها للواقع: 

مر يتعلق بكل ما هو مرئي –على  فلم يعد االأ
الرغم من اأن ذل������ك قليل- بل فقط بالواقع 

ميركا الالتينية:  ال�شخ������م، بالواقع المفرغ الأ

وذلك هو الو�شع االجتماعي للفالح. عندئذ 

بداأت معادلة خالفية، تحاول في عمقها اأن 

أ�شية  تكون تعوي�شاً، بي������ن اأفقية الواقعية ورا

ال�شل������وك: وكاأنه لي�س باإمكان المرء اأن يكون 

واقعي������اً ووغداً في الوق������ت نف�شه، وذلك ما 

أيناه. يبدو اأن الواق������ع االجتماعي، ب�شبب  را

كون������ه مفرغاً، يلع������ب ل�شال������ح الفنان، فقد 

كان يكف������ي اأن يظه������ر ف������ي اأعمال������ه هنود، 

و�شكان �شهول، وزنوج، وجاوو�شيون، وب�شورة 

عار�شة، اإن�ش������ان المدن الفقير، حتى يندرج 

في �شف������وف الواقعية والعدالة، وحتى حين 

م������ر يتعلق باأدب ع������ادات فولكلوري  كان االأ

أو باأخ������رى )كما في م�شرح فلورنثيو  بدرجة ا

أو با�شتمرار  �شان�شيث كله، وروايات الريتا(، ا

نزعة طبيعي������ة تحاول الواقعي������ة نف�شها اأن 

تهزمه������ا، )كم������ا ف������ي الحكاي������ات الذهانية 

والتنبوؤي������ة لهوراثيو كيروجا(. وكان يجب اأن 

يمر وقت طويل حتى يمك������ن، دون حما�شة، 

اإدراك التقوي������م المع������ادي للجماهي������ر في 

بوي  أو الترف������ع االأ ت�شيفري������ا، ا ال�شلخان������ة، الإ

ل�شاحب العمل في دون �شيجوندو �شومبرا، 

أو التقويم الذي يحط من قيمة الهندي في  ا

أو الموقف المثالي ل�شانتو�س  هوا�شيبونجو، ا

أو الرومان�شية  لوثاردو في )الدونا باربارا(، ا

رتورو كوبا ف������ي )الدوامة(. وقد  المعتل������ة الأ

أ�ش������ار جلوبير رو�شا اإل������ى ما هو غير واقعي  ا

في تلك الواقعية، وذلك في معر�س اإ�شارته 

اإلى الكانجا�شيرو. وهو فيلم ليماباريتو الذي 

»يخل������ق وهم العالم لدى قط������اع الطرق في 

اإط������ار مماثل لوهم العال������م لدى قطاع طرق 

تك�شا�������س«. من اأج������ل اإدراك ذلك كان يجب 

االنتظ������ار حت������ى تتطلب الواقعي������ة اأن يكون 

للعمل الفني �شدى ف������ي الممار�شة الثورية، 

فعند ذلك تم التوافق مع �َشبِْر َغْور الواقع.

وبديه������ي اأن ذلك لم يك������ن ينطبق –على 
أنه �شمني- على النثر الق�ش�شي،  الرغم من ا

اأو على ال�شعر بل على المقالة. فكل الروايات 

أبداً  والق�شائ������د مجتمعة لم تك������ن لت�شتطيع ا

أو ج������زءاً من������ه باأ�شبابه،  اأن تف�ش������ر واقعن������ا ا

واأحيان������اً بحلول������ه، كما يفعل كت������اب واحد 

لخو�شي������ه كارلو�س مارياتج������ي، اأو جيلبرتو 

أو اإثكييل مارتينث اإ�شترادا. بعدها  فرايري ا

بكثير، �شيخل������ق اأميركي التين������ي اأ�شيل هو 

بروايات  »الرواية-الحقيقة«  لوي�س،  أو�شكار  ا

أبناء �شان�شي������ث(، و)عائلة بدرو مارتينث(،  )ا
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و)الحي������اة(: ول������م يت������م تلقي طريقت������ه التي 

دب والتحقيق، من اأجل �َشبِْر  تنق�شم بي������ن االأ

ن�شانية لقومنا، بل من اأجل  َغْور الحقيقة االإ

�َشبِْر َغْور الدوافع المختلطة لقاتلين مع �شبق 

�ش������رار لترومان كابوت. اإذ اإن الفن اإذا لم  االإ

أو يبتكره فاإنه  أو يعيد خلقه ا ي�شائل الواق������ع ا

يتح������ول. كما حدث للواقعي������ة، فيما ي�شميه 

لوي�������س هاري�س »لحظية الموق������ف الثابت«، 

أربعين  أنه لم يتغير خالل ا الذي بلغ من ثباته ا

عاماً اإال في كوب������ا- اإلى �شورة فوتوغرافية 

كثر اإجحافاً 
لواقع اجتماعي يجد قاعدته االأ

�شباب تتعل������ق »بالتخلف«، اأي  في الري������ف الأ

جنبي، وبالحفاظ  قطاعي واالأ باال�شتغالل االإ

بالقوة على الهياكل القديمة.

والكات������ب الذي كان يح������اول التمحي�س 

ح������رى هو المراقب الع������ادل لذلك  كان باالأ

أنه  الع������ار الذي يراه من بعي������د، لكنه يعتقد ا

يعرف������ه من خ������الل جوالت ق�شي������رة، اأو من 

ج������ازات ياأخذ فيها  خالل زي������ارات ت�شبه االإ

مالحظ������ات عل������ى طريق������ة زوال في محطة 

ال�شكك الحديدية، ويت�شرف بدافع التعاطف 

ولي�س بداف������ع التوحد مع �شخ�شياته، فلي�س 

با�شتطاعته اأن يغير من روحه وال من جلده. 

على هذا النح������و، وعلى الرغم من تمرده -

اأحياناً- بحما�شة �ش������د الواقع االجتماعي، 

وعل������ى الرغم من كل نواياه ف������ي الت�شامن، 

لم يكن ي������رى في الفالح اإال م������ا هو مرئي، 

ما هو خارج������ي، وكان يح�شره في الم�شهد، 

وكاأنه عن�ش������ر طبيعة �شامت������ة ال يبلغ مبلغ 

قطاعية قد  ال�شخ�شية. كانت الزعامات االإ

جردت الفالحين من كل �شيء، اأما الواقعية 

فقد انتزعت اأرواحهم.

ف������ي اأدب ذل������ك الحين ب������دت اأميركا 

الالتيني������ة وكاأنها مجال مر�شوم: كل هندي 

في������ه هو الهن������دي، فكاأننا بع������د اأن تركناه 

أردنا تعوي�شه  معدماً في كل ما كان يملك ا

باأن نمنحه ما لم يطلبه قط وال يفيده في 

�شيء: اأال وهو و�شع الرمز. بدا اأن ت�شويره 

ب�ش������ورة مثالية �شيء ق�شري، وكاأن العدالة 

أكثر المثاليين  ال تكفيها الحقيقة الوح�شية. وا

مثالية، بوجه عام، هو الواقعية اال�شتراكية: 

اإذ ت�شفي الطابع المثالي على الحا�شر في 

ر�س التي ت�شمح  البلدان الوحيدة على ظهر االأ

آليته������ا االجتماعي������ة بتخطي������ط الم�شتقبل،  ا

أو ت�شف������ي الطابع المثال������ي على الظروف  ا

»المو�شوعية«: كي تبتك������ر لنا م�شتقباًل في 

بلداننا، وف������ي كلتا الحالتين تك������ون النتائج 

أم تختل������ط الحقيقة بالن�شخ  دامي������ة اأحياناً، ا

الخارجي للواقع. فب�شبب كونهم مو�شوفين 

أولئك  من الخارج، من دون عمق داخلي، كان ا

م في  الفالح������ون يثيرون التعاط������ف )كما االأ

يواني لكارلو�س لوي�س فايا�س(، وحتى النفور 

)كما في هوا�شيبونجو لخورخي اإيكاثا( بدل 

الت�شامن الن�شالي.
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ف������ي الق������ارة الزراعي������ة ال�شخمة ظهر 

دبي: الحقد الطبقي في  ا�شتبداد المو�شوع االأ

الريف، ب�شخ�شيات اأحادية البعد، منظومة 

أدبية كان يمكن  ف������ي فريقين �شحايا حتمية ا

أليجريا  اأن تك������ون نهائية لو لم يظه������ر ثيرو ا

أ�شتوريا�س،  وخو�شي������ه ماري������ا اأرجيدا�������س، وا

وجراثيليان������و رامو�������س. وبعد ذل������ك رولفو. 

بعاد  فف������ي اأعمالهم نجد، باأبلغ و�ش������وح، االأ

ن�شانية للحتمي������ة التاريخية. وحين كانت  االإ

الدراما الروائية تج������ري في و�شط مديني، 

ل������م تكن الواقعية تفعل �ش������وى نقل الطريقة 

نف�شه������ا اإلى المدينة، فيئحل اأ�شحاب العمل 

را�شي، والعمال محل اأقنان  محل م������الك االأ

أوتي������رو �شيلفا في فنزويال،  الريف )ميجيل ا

ونيكوميد�������س جوثمان ف������ي ت�شيلي(. وحين 

يعود الفن، بعد ذلك بزمن، اإلى الريف يجد 

اأن �شاكنه يمك������ن اأن يكون رقيقاً اأو همجياً، 

أو �شديد  أو ا�شتعرا�شي������اً، عنيف������اً ا متعق������اًل ا

التحمل: اإن�شانياً ف������ي النهاية. وخرج رابحاً 

دب )�ش������االروي، وجيماراي�س،  من ذل������ك االأ

أو ال�شينم������ا )نيل�ش������ون بيري������را،  ورولف������و(، ا

وجلوبير رو�ش������ا(، والم�شتقبل قبل كل �شيء. 

فلي�س تحرير الفالحي������ن ف�شاًل ي�شتحقونه 

فرادهم بل  ب�شب������ب الخ�شائ�س الروحي������ة الأ

حقاً تاريخياً مكت�شباً بالقوة.

ميركي الالتيني الراهن  دب االأ اتخ������ذ االأ

من المدينة م�شرحاً مف�شاًل له، وهي مجال 

لم تطرق������ه الواقعية تقريباً وهنالك اكت�شف 

اأن كل من������زل تقطن������ه مجموع������ة كاملة من 

النماذج المختلفة والمعقدة لي�س من ال�شهل 

تمييز العدو بدقة من بينها، كما في الريف 

ميرك������ي الالتيني، وال حتى تحديد و�شعه  االأ

نتاج، اأي، طبقته، بعيداً  الدقيق في عملية االإ

حمق القائل باأن كل ابن  لي واالأ عن الحكم االآ

لبرجوازي هو برجوازي. فلي�س كل ابن لعامل 

هو بروليتاري. ومن ث������م يتحول الكاتب هو 

ولى في الفن الق�ش�شي  نف�شه، وربما للمرة االأ

مي������ركا الالتينية، اإلى �شخ�شية  ق�ش�شية، 
الأ

وي�ش������در �شهادت������ه م������ن داخله، م������ن وجهة 

نظره ولي�س من وجه������ة نظر الموؤلف ب�شكل 

أكثر  أدباً اأكثر �شدقاً وا ح�شري. لذلك ي�شنع ا

اأمانة: هو اعتراف طبق������ة اجتماعية كاملة 

حداث، هو  ولي�س �شهادة �شاهد عيان على االأ

ميركية  أم������ل الطبقة المتو�شطة االأ أو ا تعويل ا

الالتينية، وكذلك ارتباكها بو�شفها �شحية، 

ومتواطئ������ة ومهمة في الوق������ت نف�شه. وهذه 

الطبقة ت�شكن المدن. وربما كان روبرتو اآرلت 

اأول من �شادف »الح�شي�س الميتافيزيقي« 

للعا�شمة ال�شخمة التي يجري فوق �شطحها 

الواق������ع القدي������م، ذل������ك الح�شي�������س الذي 

�شيتبعه خالل������ه )اإرن�شتو�شابات������و( فقط في 

)تقرير عن العميان( اأما ليوبولدو ماري�شال 

فق������د اخترع ما يقارب الملحمة الرومان�شية 

آير�س التي تتلخ�س عند  الفكرية لبوينو�������س ا
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�شبي������ن«، في  بورخ�������س ف������ي مغام������رات »االإ

»نا�شية و�شكين«، اأما جرازيليانورامو�س فقد 

اكت�شف في )عذاب( اأن ريودي جانيرو، مثل 

كل مدينة �شخم������ة، تحمل قلبها في بطنها، 

أونيتي مدينة خا�شة به،  و�شاغ خوان كارلو�س ا

ه������ي �شانتاماريا، وهي مزيج من مونتيفيديو 

آير�������س اإ�شافة اإلى م������ا يتخيله،  وبوينو�������س ا

لتعي�������س فيها �شخ�شيات������ه الكتومة وحدتها، 

أكثر بكثير  وفي )الفردو�س( فعل ليثاما ليما ا

من مجرد اإعادة معاي�ش������ة هافانا القديمة، 

وفي اأف�شل �شفحات كارلو�س فوينت�س نجد 

دلي������اًل �شياحياً- روحي������اً لمدينة المك�شيك، 

وليم������ا برمته������ا موجودة في مح������اورات في 

الكاتدرائية لفارجا�������س يو�شا. كان ذلك هو 

دب اأن الواقع  الحي������ن الذي اكت�شف في������ه االأ

ميرك������ي الالتيني لي�س ريفياً  االجتماعي االأ

فق������ط، واأن الطبقة المتو�شط������ة الح�شرية 

خرى جزءاً من الواقع. ت�شكل هي االأ

دب في خدمة ال�صعب« - »الأ

أ�شاروا ب�شواب  ا كان الواقعيون، الذي������ن 

ال يب������ارى اإل������ى اأن كل ف������ن هو ف������ن ملتزم 

ب�شورة حتمي������ة، يعنون بذلك رغبة �شريحة 

في االلت������زام. وكان فنهم عادالً من الناحية 

أن������ه لم يجروؤ  ال�شيا�شي������ة: فعلى الرغم من ا

عل������ى ت�شمي������ة نف�ش������ه »ا�شتراكي������اً« في كل 

أو  أن������ه عن������د و�شف ا أن������ه اأدرك ا م������كان، اإال ا

تحلي������ل الواق������ع االجتماع������ي وج������ب عليه 

اإدراك وجود قوًى �شتغيره في م�شتقبل لي�س 

يوتوبياً بل تاريخي������اً، وبذلك يتحول ما كان 

أليم اإلى  �شورة �شكوني������ة )اإ�شتاتيكية( لواقع ا

اإعالن -ولذلك ال�شب������ب اإلى حافز- لحلول 

مور بال�شعادة.  أ�شبه االأ �شيا�شية �شتقود اإل������ى ا

لكن تل������ك الواقعي������ة كانت متع�شب������ة فنياً، 

فق������د احتفظت لنف�شها بالح������ق ال�شامل في 

ع������الن وف������ي االلتزام، ولم ت������رد اأن يكون  االإ

لها »رفاق طريق«، وحاربت ال�شوريالية على 

الرغم من اإعالنه������ا ال�شريح عن عقيدتها: 

�شيل لع�شرنا مرتبط بالن�شاط  »اإن الف������ن االأ

االجتماع������ي الثوري: اإنه يمي������ل اإلى �شحق، 

أ�شمالي«. ناهيك  اإل������ى تدمير المجتم������ع الرا

ع������ن ا�شتطاعتها قبول التوحيد الذي قام به 

بريتون بين �شعارات مارك�س و�شعارات رامبو. 

وبدل اأن »تحل جدلي������اً« تاأكيد لينين »يجب 

اأن نحل������م«، وتاأكيد جوت������ه »يجب اأن نفعل«، 

ف�شلت انتزاع كليهم������ا. كان با�شتطاعتها اأن 

توؤيد كلمات لوتريامون »يجب اأن تكون غاية 

ال�شعر هي الحقيقة العملية«، لكنها رف�شت 

عملياً كل ال�شعر، بحنق ال تخفيه تجاه الرموز 

والحما�شة لل�شكل. فلم يكن ثمة �شعر واقعي 

عظيم، با�شتثناء نيكوال�س جيين الذي عرف 

كيف يطوع المو�شوعية الجماعية اإلى �شكل 

�شعبي قومي، وكذلك بع�س اإنجازات مانويل 

بانديرا، وفيني�شيو�س دي موراي�س، وكارلو�س 

أندرادي الذين ب������دوؤوا، على  درومون������د دي ا
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نحو معين، ال�شع������ر العامي، والذين اعتبروا 

بدوره������م »نثريين« من جان������ب المتطرفين 

الغنائيي������ن. وعل������ى الرغ������م من ذل������ك فاإن 

ميركي الالتيني  هذه هي لحظة ال�شع������ر االأ

العظيم. لك������ن الواقعية تخل������ط بين الروؤية 

الواقعي������ة للواق������ع والروؤي������ة الواقعية للفن، 

أو �شلوك ثوري وبين �شكل  وتوحد بين موقف ا

فني محافظ يحدده ب�شورة متناق�شة. لهذا 

تتجاهل فيثنتي هويدوي������رو تراكم ال�شفات 

االتهامي������ة �شد اأوكتافيوب������اث، وتغفل جزءاً 

كبيراً من �شعر نيرودا الرائع وتجد نف�شها في 

ماأزق من اأجل تبري������ر العمق الداكن ل�شوره 

ف������ي الجزء الذي تتبناه، وال تجروؤ على تبني 

�شباب مبدئية لكنها تغفر له  �شيزار فاييخو الأ

ب�شبب موته، وال تحزم اأمرها لتحكم ب�شورة 

ن  مح������ددة على راوؤول جونثال������ث تونيون. الأ

أو لي�س  مر يتعلق ب� »الكتابة لل�شعب«: لي�س، ا االأ

فقط، من اأج������ل انتزاع احت������كار اال�شتمتاع 

الجمالي م������ن البرجوازية، قب������ل كل �شيء، 

أ�شلحة تنتزع  بل من اأجل اأن ت�شب������ح الكتب ا

منها �شلطتها ال�شيا�شية. لكن الكتابة لل�شعب 

كانت تعن������ي من ذلك المنظ������ور -المختلف 

تماماً عن منظور اأنطونيو مات�شادو- ت�شليم 

ق������ل اإتقاناً، وفي اأحيان 
بداع االأ منتج������ات االإ

أنها »في  كثيرة، المنتجات الجانبية، بحجة ا

نها وا�شحة وب�شيطة، اأي واقعية.  متناوله«، الأ

وب�شرف النظر عن اأن الكتاب الوحيد الذي 

غير العالم ومفهوم العالم، وهو راأ�س المال، 

لي�������س وا�شح������اً وال ب�شيط������اً، وكذلك لي�شت 

كتاب������ات ليني������ن الفل�شفي������ة وال ق�شائد ماو 

ن الكتابة  الب�شيط������ة، فلي�س من الممك������ن االآ

أمي������ركا الالتينية، ففي حاالت  لل�شع������ب في ا

أو  عالم )ا كثيرة الت�شل اإليه وال حتى و�شائل االإ

�شخا�س(  و�شائ������ل ال�شيطرة، كما قال اأحد االأ

الجماهيري������ة. وم������ع اال�شتثن������اء الفري������د ل� 

)مارتين فييرو(، الذي كف في اأنحاء معينة 

ع������ن كونه عماًل لخو�شي������ه فرثاندث لي�شبح 

فول������كاوراً، واال�شتثناء لبع�س الق�شائد التي 

تحولت اإل������ى اأغنيات لي�شت جماهيرية على 

ط������الق فيما عدا ذل������ك، فاإن������ه بالن�شبة  االإ

ميين ف������ي جملته������م تقريباً،  للفالحي������ن االأ

وبالن�شبة للعمال الذين يعرفون القراءة، وال 

يق������روؤون عملياً ب�شبب ع������دم التعود اأو عدم 

نهم ال ي�شتطيعون دفع  أو الأ القابلية للقراءة، ا

ثمن الكتب، ت�شت������وي تماماً رواية اجتماعية 

لدافيد بينيا�س مع مجلد اأقا�شي�س خيالية 

نهما غير موجودين!  لفلي�شب�شرتو اإرنانث: الأ

ح������رى  باالأ أو  ا الحاكم������ة،  الطبق������ات  أم������ا  ا

المجموعات )التي لي�ش������ت �شعباً بل �شكاناً( 

ف������ي غالبية بلداننا فاإنها ت�شرح باحتقارها، 

اإن لم يكن كراهيته������ا، للثقافة: وي�شهد على 

ذلك العديد من الموتى! ال يكاد يتبقى، اإذاً، 

�شوى قطاع من الطبقة المتو�شطة المدينية 

دب. وتكفي  باعتباره������ا الهدف الوحي������د لالأ
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ح�شائي������ة الموؤلمة. فكم ن�شخة  البراهين االإ

أكثر الكت������ب »�شعبية«، مثل كتب  ن�شرت من ا

فارجا�������س بيال؟ وعلى الرغم من اأن ع�شرين 

ق�شيدة حب وق�شيدة ياأ�س واحدة قد بلغت 

أربعين �شن������ة من وجوده������ا المليون  خ������الل ا

ن�شخ������ة، فذلك رقم �شغي������ر بالن�شبة لتعداد 

يبل������غ مئتي مليون م������ن ال�ش������كان، وال ينفي 

أنه »اليوجد زبائن لل�شع������ر«. بعبارة اأخرى،  ا

فاإنه مهم������ا كانت الرغبات الطيبة للموؤلفين 

الواقعيي������ن، فاإن اأعمالهم ل������م ت�شل بدورها 

اإلى جمهورهم، وظل كل اأدب »ال�شجب« في 

أي������دي ذلك القطاع م������ن الطبقة المتو�شطة  ا

أو  أو باأخ������رى، مذنب ا الذي ه������و، ب�ش������ورة ا

متواطئ مع الواقع الوح�شي نف�شه الذي يقدم 

دب �شهادته عنه. ذلك هو جمهورنا  ه������ذا االأ

أي�ش������اً يخرج موجهو  الوحي������د، لكن من هنا ا

أولئك الذين  الفع������ل في اأحيان كثيرة، يخرج ا

فكار اإلى اأفعال. ولما كان 
يمكنهم تحويل االأ

ذلك الجمهور ه������و الوحيد الم�شاب برذيلة 

دبية وقد  القراءة فاإنه يعرف كل التيارات االأ

تخل������ى عن التوافق مع الواقعية الرتيبة. اأما 

الواقعي������ة بدورها، فبع������د اأن اأدت وظيفتها 

أ�شلحة م�شتعارة من  التاريخية، ظلت تطلب ا

التعبيري������ة، ومن المل�شق، ومن الكاريكاتير، 

ال م������ن اأجل تجديد نف�شها بل من اأجل جعل 

أ�شد �شوءاً، بينما تنكر  ال�شمعة ال�شيئة للظلم ا

خر الحق في  عل������ى الكاتب ذي ال�ش������وت االآ

أن������ه تحت وطاأة الق�شم، »مجرد  اأن يقول، وكا

الحقيقة، وكل الحقيقة«.

دب  عل������ى هذا النح������و يت�شح نج������اح االأ

ميركي الالتيني الحال������ي. والتاأكيد على  االأ

مر يتعل������ق برمته بنتائج حملة لت�شويق  اأن االأ

أن������ه من الممكن  الكتب تع������ادل االفترا�س با

أو تيار جمال������ي، اأو جيل من  فر�س كت������اب، ا

الكت������اب على الجمه������ور الق������ارئ بال�شهولة 

أو  أ�شنان، ا نف�شه������ا التي يفر�س بها معج������ون ا

مر بالتعميم  �شن������ف من ال�شجائر. ويف�شر االأ

الخطي������ر وال�شهل، وال������ذي بمقت�شاه يتعلق 

دب«  م������ر »بت�شال������ح البرجوازية م������ع االأ االأ

ميركية  والذي يعد بمثابة منح البرجوازية االأ

الالتيني������ة ف�شاًل ال ت�شتحقه: فلي�شت موؤيدة 

دب بحيث تق������رر من تلق������اء ذاتها هذا  ل������الأ

الن�شر. اأال توجد، في اأعمال رولفو، وفارجا�س 

يو�شا، وجيما راي�������س روزا، وكاربنتييه، وفي 

بع�س لحظ������ات كورتاثار وغارثي������ا ماركيز، 

يامنا،  وفي كل ال�شع������ر المقاتل المتن������وع الأ

الم�ش������كالت نف�شها التي تناولته������ا الواقعية 

أيامنا،  ألي�شت موجودة في م�شرح ا التقليدية؟ ا

نريكي بويناينتورا  نجازات الج������ادة الإ في االإ

برياء(، في  )العرب������دة، وقائم������ة الطعام،واالأ

و�شفال������دو دراج������ون،  اأقا�شي�������س تحك������ى الأ

فران، ذل������ك الفيلم- الفعل،  وفي �شاع������ة االأ

أراد له موؤلفاه، �شوالنا�س وختينو؟ لي�س  كما ا

م������ا تغير هو تقويم الم�ش������كالت، وال موقف 
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المثقف ف������ي مواجهتها، ففي الموقف العام 

ميركيي������ن الالتينيي������ن  لغالبي������ة الكت������اب االأ

أكثر دقة، اأكثر من  المعا�شرين تجد تحديداً ا

أنف�شهم الذين اكتفوا ب� »العمل«،  الواقعيي������ن ا

في مواجه������ة م�شكالت العال������م، وم�شكالت 

بلدانه������م في العالم: فق������د اختاروا العدالة. 

لي�شوا ثوريين، لك������ن طبقاً للتعريف الوحيد 

ال�شال������ح -»الث������وري هو من ي�شن������ع الثورة« 

- لي�شوا كذلك م������ن ي�شنعون هذا التعريف 

كما ل������م يكن كل كتاب الواقعي������ة المنا�شلة. 

�شباب متنوعة يمكن اأن  لي�شوا رج������ال فعل الأ

أ�شباب، على  أ بالعجز الج�شماني، وهي ا تبدا

قل وا�شح������ة مثل تلك التي تمنع اأن يكون  االأ

رجال الفعل كلهم مثقفين في الوقت نف�شه. 

وبالتاأكيد ال ت�شهم اأعمالهم ب�شورة فورية في 

تغيي������ر الواقع االجتماعي مثلما لم يفعل اأي 

عمل، فحتى البيان ال�شيوعي لم يحقق ذلك 

اإال بع������د �شتين عاماً. كذل������ك فاإنها ال ت�شكل 

ذلك النوع من الملحم������ة، العبقرية اأحياناً، 

مل دائماً، للواقعية، والتي لم  والمفعم������ة باالأ

تك������ن تمثل الحقيقة التاريخية بل تكاد تكون 

بدياًل له������ا. اإن كتاب الي������وم وكذلك الكتاب 

أولئ������ك كانوا مجرد �شهود- ال�شابقين، لكن ا

يمثل������ون �شريحة من طبقة اجتماعية ممزقة 

بين و�شالت التاريخ وواقعة في ال�شرك بين 

ثقافة »التخلف« وتخلف الثقافة، بين اإعالن 

التح������والت الهيكلية واال�شتم������رار المتقطع 

نظمة الغورياّلت، بي������ن الطموح والن�شال  الأ

من اأج������ل الرفاهية االقت�شادي������ة واغتراب 

المجتم������ع اال�شتهالكي ال������ذي اأ�شبح جنينياً 

في بع�س بلداننا، وهي تتردد بين حما�شتها 

للعدال������ة وظروفها االقت�شادي������ة، بين بقية 

الطبقة االجتماعية التي ترف�شها -ولي�شت 

كراهية طبقة كافية لنفي االنتماء اإليها- وبين 

الجدران والمزاليج التي تمنعها من الدخول 

في تلك الطبق������ة التي تتوحد مع م�شيرها. 

وهي، قبل كل �شيء، تملك وعياً وا�شحاً بكل 

تمزقه������ا، مم������ا يعادل اأي تم������زق اآخر. ربما 

�ش������رار الذي تبحث  يب������داأ من هن������ا ذلك االإ

ميركية الالتينية  عن������ه �شخ�شية الرواي������ة االأ

الراهنة -اأال وهي الموؤلف- عن هويتها، عن 

أكثر، بين  أو ا تعريفها بين لحظتين تاريخيتين ا

أكثر. وقد  أو ا أكثر، بين ح�شارتين ا أو ا عالمين ا

أنه في اأميركا  أ�ش������ار كاربنتييه بالفعل اإل������ى ا ا

الالتينية يوجد الع�ش������ر الجيولوجي الرابع 

مع القرن الواحد والع�شرين جنباً اإلى جنب. 

هذا اال�شتغراق الذي كان يمالأ ال�شعر اأ�شبح 

مو�ش������وع الرواية. فالبحث ال������ذي ال ينتهي 

عن الكائن في متاهته الخا�شة، وفي متاهة 

خرين يمكن اأن يكون هو تعريف الجوائز  االآ

لكورتاثار، واأحد التعريفات العديدة لروايته 

الحجلة، ويجري البحث عن ال�شخ�شية في 

أرتميو كروث(،  كل دروب حياته������ا في )موت ا

أو )منطق������ة مقد�شة(  أو )تغيي������ر الجل������د(، ا ا
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ونيتي،  لفوينت�������س، وه������و ال�شغل ال�شاغ������ل الأ

ال������ذي عالجه ب�شورة �شريح������ة في )الحياة 

الق�شيرة(، وعن������د كاربنتييه يجري التنقيب 

ليم عن الواقع في م�شتويات مختلفة: عبر  االأ

ع�شور تاريخية توج������د معاً في )الخطوات 

ال�شائع������ة(، وعب������ر التعار�س بي������ن العادات 

ن�شانية الب�شيطة في )قرن التنوير(، وعبر  االإ

عنف الفقير في )المطاردة(، وعبر الطوائف، 

والخراف������ات، والمذاه������ب، والنظريات في 

)مملك������ة هذا العالم(، ومرة اأخرى في )قرن 

التنوير(، كما ت�شعى للتحدد، والكت�شاف ذاتها 

ف������ي �شخ�شيات الرواي������ات التنبوؤية لمانويل 

روخا�س، )ابن الل�س( و )اأف�شل من الخمر(. 

ولعل ذلك كان دائماً هو مو�شوع، وقد يكون 

كذلك دافع كل اأدب عظيم.

أي�شاً، للمرة  أنهم هم ا ربما وجد الق������راء ا

دب. اإنه يعبر عن 
ولى، �شخو�س له������ذا االأ االأ

تردده������م، وا�شطرابهم، و�شكه������م، و�شلبهم 

أ  دب مبدا المذنب. وربم������ا يرف�س ه������ذا االأ

الواقعية القديمة ذاك الذي يق�شي باأنه: اإذ 

لم يتغير الواقع االجتماعي -ذلك االقت�شاد 

أوليجاركية  ا ي������د  الغبي لال�شتغالل- بيدين، 

وي������د اإمبريالية فلي�س م������ن �شبب لكي يتغير 

أنه حتى قبل  دب ا الف������ن. وربما يفهم هذا االأ

حل الم�شكالت القديمة الدامية، قد ولدت 

ميركا الالتينية، من بينها  م�شكالت اأخرى الأ

أ�شاء  أو ا الت�شاوؤل عن ذلك الكائن الذي �شكله، ا

أو�شوه  الواقع، والذي يعد التنقيب  ت�شكيله، ا

أمان������ة التنقيب عن الواقع  عن������ه اأميناً بقدر ا

ن في  االجتماع������ي، وحتماً اإذا فكرنا منذ االآ

ن�شان الجديد. االإ

أولئك الكتاب، با�شتثناءات معدودة  وكل ا

م������ر عن������اء ذكره������ا يوؤمنون  ال ي�شتح������ق االأ

مي������ركا الالتينية.  بالم�شي������ر الم�شت������رك الأ

وهذا الم�شير الم�شت������رك بالن�شبة لبع�شهم 

ميركية الالتينية التي  هو البديل للثقافة االأ

ي�شع������ون وجوده������ا مو�شع ال�ش������ك بو�شفها 

كذلك. لكن اليقين ف������ي الم�شتقبل ال يمكن 

اأن يجعلنا نتوافق م������ع بربرية الحا�شر، مع 

أو التعذيب. واالعتداءات  حم������ق ا الهجوم االأ

ال�شارخ������ة والهزائم العاب������رة، والتناق�شات 

ال�شخم������ة، وتاأخر الحلول تخل������ق نوعاً من 

مان، وال�ش������ك، واال�شطراب -وهي  عدم االأ

لحاح، ف������ي نهاي������ة المطاف-  اأعرا�������س االإ

وتخلق ذلك التوتر في ال�شمير الذي يمزقه 

الواقع، كل الواقع. وحيث اإن الواقعية، على 

الرغم من احتجاجها على واقعه االجتماعي 

مينة«، قد ت�شامنت  من خالل »المحاكاة االأ

جمالي������اً مع بقية الواق������ع، واأقرت به وقبلته 

فاإن الجي������ل الجديد من الكت������اب، وخا�شة 

الروائيي������ن، ق������د حم������ل الرغبة ف������ي تغيير 

أ بال�شك فيه،  الواق������ع اإل������ى اآخر مدى، وب������دا
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والنف������ور منه واحتقاره، م������ن هنا ينبع عنف 

دب الذي يثير حنق بع�س المعلقين  هذا االأ

وده�شة العديد من الق������راء. فلم يعد الفن، 

وال يريد اأن يكون هادئاً، لم يعد يملك راحة 

أو يقبل الواقع نف�شه الذي يريد  من يتحمل ا

تغيي������ره، بل اإن������ه يتمرد �ش������ده، و�شد بنيته 

بداع  ذاتها، و�شد جم������ود منطقه، ويفهم االإ

باعتباره واقعاً ف������ي حد ذاته ت�شوده قوانين 

اأخرى، ومفاهيم اأخرى للزمن، ولال�شتمرار، 

وللم������كان، والحركة. )وف������ي ذهني لورباك، 

و�شوتو، ومعركتهما المظفرة �شد ال�شكونية 

القديم������ة للفن������ون الت�شكيلية، �ش������د الفنون 

الت�شكيلية(. ولي�شت »الفو�شى« هي ما يجب 

دب  �ش������ارة اإلى االأ اأن نتحدث عن������ه عند االإ

الراهنين،  الالتينيي������ن  ميركيي������ن  االأ والفن 

�شارة اإل������ى عن�شر الحرية  وال حت������ى عند االإ

المطلقة -الفجور- الذي ا�شتخدمه فاييخو 

ولى، بل  بمعناه العميق ربم������ا وعي للمرة االأ

يج������ب اأن نتحدث عما �شم������اه جلوبير رو�شا 

»جماليات العنف«. وقد قال �شينمائي اآخر، 

 :Alvarez ألفاريث هو الكوب������ي �شانتياجو ا
»ف������ي واق������ع مختلج مث������ل واقعن������ا... يجب 

عل������ى الفنان اأن يولد عنف������اً ذاتياً، اأن يترك 

نف�شه ين�ش������اق عن وعي اإل������ى توتر اإبداعي 

في مهنته« كذلك قال������ت اإحدى �شخ�شيات 

 :A. Kluge :ألك�شندر كلوجه أف������الم ا احد ا

»ف������ي مواجهة ما هو غي������ر اإن�شاني في هذا 

الو�ش������ع ال يملك الفنان اإال اأن ي�شتجيب باأن 

يزيد من �شعوبات اإبداعه ذاته«. ربما لي�س 

أي�ش������اً. وذلك العنف،  ذل������ك فقط، بل ذلك ا

وذلك اال�شطراب، هم������ا �شكليان كذلك، اإذ 

يمك������ن فك واإعادة ترتيب )الدار الخ�شراء( 

أو )الحجل������ة(، بطريق������ة مختلف������ة كل مرة  ا

دون اأن تكف������ا عن �شم واقع اأدبي متما�شك. 

وفي )رحلة اإل������ى البذرة( لكاربنتييه، تجري 

�شياء  حداث في االتجاه العك�شي وتعود االأ االأ

اإلى اأ�شلها. وفي ق�ش������ة كورتاثار، )ال�شماء 

خرى(، تدخل ال�شخ�شية قاعة جويميي�س  االأ

آير�س وتخرج من قاعة فيفيين  في بوينو�س ا

ف������ي باري�س، لكنها تخرج قبل تاريخ دخولها 

بقرن عام 1870م. كذلك فاإن )المهرجان( 

ريوال، وخو�شيه تريجو تجريان، في الوقت  الأ

نف�ش������ه، في قرني������ن مختلفي������ن. وفي موت 

ع������وام على الترتيب  أرتمي������و كروث، تمر االأ ا

التال������ي: 1941م، 1919م، 1913م، 1924م، 

1927م، 1947م، 1915م، 1934م، 1939م، 

1955م، 1903م، 1889م. وربما �شمت مئة 

عام من العزلة قروناً عّدة. وبالتاأكيد لي�شت 

ن فقط  كل هذه الو�شائ������ل جديدة، لكنها االآ

ت�شكل، بدل كونه������ا اكت�شافاً اأ�شياًل معزوالً، 

دبنا على م�شت������وى الجيل  ظاه������رة عام������ة الأ

وم�شتوى القارة.
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- ال�شخ�شية العربية في روايات اأميركا الالتينية، داود �شلوم، بيروت، دار الجيل، 1995م.

المراجع



راخراِخراً.. اإّن لهذا الليل اآ

���   2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع

باحث وناقد. ❁

راخراِخرًا.. اإّن لهذا الليل اآ

محمد مروان مراد

❁

م������م ف������ي �صفحات  ُ تثب������ُت تثب������ُت الأ ل

ر�ض،  ُ تخلُد تخلُد على وجه الأ لالتاريخ، ولالتاريخ، ول

ها  ها  وقوانين، ويختلف حظها  وقوانين، ويختلف حظُّ بابصبابصباٍب ص�ص� ا با باأ اإل

من المج������د والخلود، باختالف هذه 

ابك������ة، صابك������ة، صابك������ة،  صب������اب المت�صل������ة والمت�صب������اب المت�صل������ة والمت� ب������اب المت�صل������ة والمت�صب������اب المت�صل������ة والمت�ص ص�ص� الأ

ية صية صية  صباب الق������وة الح�صباب الق������وة الح� باب الق������وة الح�صباب الق������وة الح�ص ص�ص� ومن ه������ذه الأ

بالخ�صائ�ض بالخ�صائ�ضحتفاظ  ضحتفاظ  وال والمعنوية، 

انية، صانية، صانية،  صن�صن� ضعتداد بالنف�ضعتداد بالنف�ض الإ الكريمة، وال

والثبات في وجه الحادثات، والتاريخ

ادت صادت صادت  صثرت في العالم، و�صثرت في العالم، و� أ ل يعرف اأمة ا

ضت في النفو�ضت في النفو�ض ت في النفو�صت في النفو�ص صف������اق الدنيا، وغر�صف������اق الدنيا، وغر� آ في ا

َكثَركثَر
أ أنبل ال�صفات، ا مائل وصمائل وصمائل وا ص ال�ص ال� َكرَمكرَم

أ فكار ا والأ

أمًة من �لعرب، كم������ا �أن �لتاري������خ ال يعرف �

رتلعرب، وال �سطرتلعرب، وال �سّطرْت ل������ه � ل������ه كثر مما جمل������ه كثر مما جمَّ َّكثر مما جمَّ
أ لتهجملتهجّملتُه �
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روا. ولقد ربط  مما �سطروا. ولقد ربط  مما �سّطروا. ولقد ربط  فحاته سفحاته سفحاته اأجلَّ سعلى �سعلى �

ائل، وسائل، وسائل، واأخالٍق س، وف�س، وف� َثَرثَر
آ ا العرب بما العرب بما َالتاريخ ذكَرالتاريخ ذكَر

من سمن سمن  س، ت�س، ت� مائلسمائلسمائَل حميدٍة س و�س و� ِّومكارم، وعلوِّومكارم، وعلوِّ همٍة

ائل سائل سائل  س في الف�س في الف� لها الخلود، ما بقي للنا�س �سيرةٌ

والمعالي.

دق سدق سدق  سب������ع العربي بفطرت������ه على �سب������ع العربي بفطرت������ه على � ب������ع العربي بفطرت������ه على �لقد طب������ع العربي بفطرت������ه على �لقد ُط

الفرا�س������ة وحدِة الذكاء، ووف������رة العقل وقوة 

حية سحية سحية  سيثار والت�سيثار والت� إالنف�س، وامتاز بالك������رم والإالنف�س، وامتاز بالك������رم وال

والوف������اء، كما عك�ست روح������ه الحرةُ معاني 

باء. إرف والنجدة والإرف والنجدة والإ رف والنجدة والسرف والنجدة والس سالقوة والنخوة، وال�سالقوة والنخوة، وال�

س�ستعر�س�ستعر�س هذه  ولقد توقفت منذ فت������رة اأ

مائ������ل الراقية مت�سائالسمائ������ل الراقية مت�سائالسمائ������ل الراقية مت�سائاًل: ل������و كان لي اأن  سال�سال�

������ر من بينها مكرمة واح������دة، تخي������ر من بينها مكرمة واح������دة، تخّي������ر من بينها مكرمة واح������دة، اأرى فيها  أ ا

ورها، سورها، سورها،  س�سمى �س�سمى � اية العربي مج�س������دة باية العربي مج�س������دة باأ ية العربي مج�س������دة بسية العربي مج�س������دة بس سخ�سخ� خ�سخ�س س�س�

عوبة اسعوبة اسعوبة الختي������ار بين  سوعل������ى الرغ������م م������ن �سوعل������ى الرغ������م م������ن �

أ، وجدتني اأختار  ا يتجزا يتجزا ل ������ل كالائل تمث������ل كالائل تمّث������ل كاًل ائل تمثسائل تمثس سف�سف�

�سباب.. إ»عزة العربي«... واإليكم الأ إ»عزة العربي«... و

الع������زة لغة الق������وة والغلب������ة، والعزيز

ل������يء، ول������يء، ول ي�ستولي عليه العجز  ������يء، وس������يء، وس س يماثله �س يماثله � ل

ع������ف ف������ي سع������ف ف������ي سع������ف ف������ي اأي حال. والع������زة عنوان  سوال�سوال�

ف������ات العرب، وه������ي منهم في سف������ات العرب، وه������ي منهم في سف������ات العرب، وه������ي منهم في  س�سمى �س�سمى � لأ

ايم ويايم وياأبون  يم ويسيم ويس س������ون ال�س������ون ال� ������ون ال�س������ون ال�س سنهم يرف�سنهم يرف� مي������م، سمي������م، سمي������م، اإ سال�سال�

اله������وان، وهم مطبوع������ون بفطرتهم على 

�سجايا وتقاليد كمالية، ل�ستقاللهم بحكم 

لهم في بواديهم، بحيث لهم في بواديهم، بحيث ل يطمع  هم في بواديهم، بحيث سهم في بواديهم، بحيث س سر�سر� أ اطبيعة اطبيعة ا

لبهم طام������ع، ولبهم طام������ع، ول ي�سوقهم م�ستبد اإلى الذل 

والعبودية.

أك������د على هذا  �شالم ا وحينم������ا ج������اء االإ

الخل������ق ال�شامي، وتعّهد نم������اءه بما �شّرع من 

عقائ������د، و�شّن م������ن تعاليم، وتوكي������داً لهذا 

أ�شماء اهلل الح�شنى  المعنى كان »العزيز« من ا

أ�شمائه،  ومن �شفاته، كم������ا كان »المعز« من ا

فهو يَهب العز لم������ن ي�شاء من عباده، والعزة 

ِه  َة َفِللَّ هلل قبل كل �شيء: »َمن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

ية 10. وقد  « �ش������ورة فاطر، االآ ُة َجِميعًا اْلِع���زَّ

وردت كلم������ة »الع������زة« في الكت������اب المجيد 

يات التي  ب�ش������ور متعددة، وتجاوز ع������دد االآ

آية. وعلّ������م النبي  ت�شمن������ت الكلمة المئ������ة ا

نفة وعزة النف�س، فكانوا  الكريم اأ�شحابه االأ

عالء  مثاًل ف������ي الكبرياء وف������ي الت�شحية الإ

حبُّ 
كلم������ة الحق، يقول عمر بن الخطاب: »اأ

من الرج������ل اإذا �شيم خ�شف������اً اأن يقول بملء 

فيه: ال«.

لقد عّبر العربي الم�شلم عن هذه ال�شجية 

الفريدة في فعل نبيل، لم يعرف عند غيره، 

وهو النخوة والحمية وتلبية نداء الم�شتغيث، 

بطال اإلى �شاح ال�شرف، 
وما اندفاع القادة االأ

وال انت�شارات العرب الم�شلمين على الغزاة 

الغا�شبين اإال بره������ان على العنفوان العربي 

ن�شانية  المتجذر في �شميم تكوينه وتربيته االإ

الرفيعة.

وال نن�شى هنا اأن �شعراء العرب اأكدوا في 

ق�شائدهم البليغة على هذه ال�شفة النادرة، 

عنيت اعت������زاز العربي بكرامت������ه، انظر اإلى 
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»المتنبي« وهو يهتف:

واأنــــت كريم اأو مــت  »ِعــ�ــص عــزيــزًا 

بــيــن طــعــن الــقــنــا وخـــفـــق الــبــنــود

واطــلــب الــعــز فــي لــظــًى وذِر الــذل

ــــاِن الـــخـــلـــود« ولــــــو كــــــان فــــي جــــن

واإل������ى عنت������رة العب�ش������ي، رم������ز البطولة 

باء: واالإ

الـــحـــيـــاة بــذّلــة »ل تــ�ــســقــنــي مــــاء 

الحنظل كاأ�ص  بالعّز  فا�سقني  بل 

ــــــٍة كــجــّنــهــم مـــــــاء الــــحــــيــــاة بــــــذّل

وجـــهـــنـــم بـــالـــعـــّز اأطــــيــــب مـــنـــزل«

واإل������ى الكاظمي ال�شاع������ر وهو يعبر عن 

أنفة العربي: ا

بــ�ــســارٍم الــحــيــاة  تــنــل عــز  لــم  »اإذا 

ول قـــلـــٍم، فــالــمــوت اأبـــقـــى واأ�ــســتــر

لــهــا يـــهـــتـــدي  ل  الـــعـــز  حـــيـــاة  واإن 

اأخو َوجٍل يخ�سى الهالك ويحذر«

كثي������رة ف������ي تاريخنا �شواه������د الت�شحية 

والفداء، ومواقف العز في �شاحات الجهاد، 

واندفاع الرج������ال ل�شد الع������دوان ذوداً عن 

مة المجيد.. وبالطبع  كرامة الوطن واإرث االأ

ل�شن������ا بحاجة اإلى تقلي������ب ال�شفحات وهي 

متاألقة بوهج االنت�ش������ار، فقط نتذكر �شعداً 

في القاد�شي������ة، وخالداً في اليرموك، وقادة 

على ثغ������ور العزة م������ن حدود ال�شي������ن اإلى 

بواتييه، ون�شتعي������د قامات الرجال ال�شامخة 

الذي������ن عافوا الق�ش������ور واأقاموا في جبهات 

ال�شرف، واأقدموا عل������ى الموت لتوهب لهم 

الحياة، وترتف������ع راية الكبرياء في »الزالقة« 

و»مالذكرد« و»حطين« و»عين جالوت« وفي 

»الق�شطنطينية« ثم ف������ي »مي�شلون« و»يعبد« 

أن������ى اأدرت ب�شرك في طول  و»الق�شط������ل« وا

الوطن وعر�شه...

... ونتذكر �شواهد العز من جديد:

في �شن������ة 187 للهج������رة )802 للميالد( 

يكتب ملك ال������روم اإلى خليفة الم�شلمين في 

بغداد:

- »من نقفور ملك الروم اإلى هارون ملك 

العرب: اأما بعد، فاإن الملكة التي كانت قبلي 

أقام������ت نف�شها مقام  اأقامتك مق������ام الرخ، وا

البيدق، فحملت اإليك م������ن اأموالها ما كنَت 

حقيقاً اأن تحمل اإليها اأ�شعافها، وما ذلك اإال 

ل�شعف الن�ش������اء وحمقهن، فاإذا قراأت كتابي 

هذا فاأردد ما ح�شل لك من اأموالها، وافتد 

نف�شك بما تقع الم�شادرة لك، واإال فال�شيف 

بيننا وبينك« ويرد الر�شيد: ب�شم اهلل الرحمن 

أمي������ر الموؤمنين اإلى  الرحي������م، من ه������ارون ا

نقف������ور كلب الروم: قد ق������راأت كتابك يا ابن 

الكاف������رة، والجواب ما تراه دون ما ت�شمعه«، 

وتت�شابق جحافل الحق اإلى ميدان الكرامة، 

لتمرغ العدو في الوح������ل وتك�شر �شوكته اإلى 

غير رجعة.

وم������رة ثانية بعدها في ع������ام )484ه� - 

ألفون�شو مل������ك طليطلة اإلى  1086م( يكت������ب ا
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يو�شف بن تا�شفين �شيد المرابطين: �شناأتيكم 

بح�شد ال قبل لكم ب������ه، وعندها تعرفون ما 

الذي ينتظركم«.. ويرد ابن تا�شفين بكلمات 

ألفون�شو  ثالث: الذي يكون �شت������راه... وراأى ا

»بعينين كالحتين ياأكلهما الغيظ فلول جنده 

أذيال االنك�شار، وعلى اأر�س المعركة  تج������ّرر ا

الف وفر من ال�شاحة وفخذه  جثت قتاله باالآ

المذبوحة معلقة ب�شرج فر�شه«..

.. ومن جديد يح�شد الروم جيو�شهم في 

»مالذكرد« )464ه� - 1071م( الكت�شاح ديار 

�شالم، ويلب�������س ال�شلطان »األب  العروب������ة واالإ

اأر�شالن« وجنده اأكفانهم البي�شاء، ويقتحمون 

ع������داء، وحي������ن يتحقق لهم  جيو�ش������اً من االأ

مبراطور »رومان�س«  الن�شر المدوِّي، يقف االإ

بين يدي ال�شلط������ان مطاأطئاً ويتمتم بخزي: 

- دعني من التوبي������خ، وافعل ما ت�شاء.. يرد 

ال�شلطان: ما تظنني فاعاًل بك؟

أو ت�شّهر بي في بالد  - اإم������ا اأن تقتلن������ي ا

مبراطور  أو العفو.. ويدف������ع االإ �ش������الم.. ا االإ

فديته مليوناً ون�ش������ف المليون من الدنانير 

يام.. تنوء بها خزائن الدول في تلك االأ

وفع������ل ذلك �ش������الح الدي������ن والزنكي 

�شرف خلي������ل والغالب باهلل  وبيبر�������س واالأ

أبو الولي������د، وقائمة طويلة م������ن الرجال  ا

انتف�شوا عل������ى الذل، واندفع������وا ب�شدق 

العزيم������ة لتدوين �شفحات العز في �شجل 

مة الذهبي.. االأ

ول�شت هن������ا ل�شرد تل������ك المواقف وهي 

�شفحات و�شفحات في �شجل اأمتنا الذهبي، 

ولكن������ي اأتوقف ملياً عن������د ا�شتغاثات الن�شاء 

العربي������ات الم�شلم������ات، الت������ي تناه������ت اإلى 

م�شامع الرجال فلم يخذلوها، ولم يتقاع�شوا 

عن نجدتها، بل لّبوها بكل ما تملك النفو�س 

الحرة من عزيمة وعزة وكبرياء.

ولى: وامحمداه ال�سرخة الأ

�شالمي������ة  االإ الن�شائي������ة  �ش������وات  االأ اأول 

ن�شارية  أة االأ الم�شتغيث������ة، ه������و �شوت الم������را

الم�شلم������ة، التي غدر به������ا )يهود(، في �شوق 

بني قينق������اع، ف�شاحت: وامحمداه، وجاءها 

الج������واب م������ن ر�شول اهلل )�شل������ى اهلل عليه 

و�شلم(: لبيك.

ج������اء في الج������زء الثاني م������ن �شيرة ابن 

ه�ش������ام ق������ال: وذكر عبد اهلل ب������ن جعفر بن 

الم�ش������ور بن مخرمة، عن اأبي عون قال: كان 

أة من العرب  من اأمر يهود بني قينقاع اأن امرا

قدمت بِجلَباٍب لها فباعته ب�شوق بني قينقاع، 

وجل�ش������ت اإلى �شائغ به������ا، فجعلوا يريدونها 

على ك�شف وجهها، فاأبت فعمد ال�شائغ اإلى 

طرف ثوبها فعقده اإلى ظهرها، فلما قامت 

انك�شفت �شْوءتها، ف�شحكوا منها، ف�شاحت: 

»وامحمداه«.

فوثب رجل م������ن الم�شلمين على ال�شائغ 

اليه������ودي فقتله، و�شدت اليهود على الم�شلم 
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أه������ل الم�شلم الم�شلمين  فقتل������وه فا�شت�شرخ ا

على اليه������ود، فغ�شب الم�شلمون فوقع ال�شر 

بينهم وبين بني قينقاع.

قال اب������ن اإ�شحاق: وحدثن������ي عا�شم بن 

عم������ر بن قتادة، قال: فحا�شرهم ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم حتى نزلوا على حكمه، 

أب������ي بن �شلول حين  فق������ام اإليه عبد اهلل بن ا

اأمكنه اهلل منهم، فقال: يا محمد اأح�شن في 

 وكانوا حلفاء الخ������زرج، قال: فاأبطاأ 
َّ
موال������ي

علي������ه ر�ش������ول اهلل )�شلى اهلل علي������ه و�شلم( 

، فاأعر�س 
ّ
فقال: يا محمد اأح�شن في موالي

عنه، فاأدخل يده ف������ي جيب درع ر�شول اهلل 

)�شلى اهلل عليه و�شلم(.

قال اب������ن اإ�شحاق: فقال ل������ه ر�شول اهلل 

أر�شلني، وغ�شب  )�شل������ى اهلل عليه و�شل������م(: ا

ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه و�شلم( حتى روؤوا 

أر�شلني، قال:  لوجهه ُظل������اًل، ثم قال: ويحك ا

 
ّ
أر�شل������ك حت������ى تح�شن في موالي ال واهلل ال ا

أربعمئة حا�شر، وثالثمئ������ة دارع قد منعوني  ا

�ش������ود تح�شدهم في غداة  حمر واالأ م������ن االأ

واحدة، اإني واهلل امروؤ اأخ�شى الدوائر، قال: 

فقال ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه و�شلم(: هم 

لك.

قال ابن ه�ش������ام: وا�شتعم������ل ر�شول اهلل 

)�شلى اهلل عليه و�شلم( على المدينة المنورة 

في محا�شرت������ه اإياهم ب�شير بن عبد المنذر 

وكانت محا�شرته اإياهم خم�س ع�شرة ليلة.

وبعد ذلك اأمرهم ر�شول اهلل )�شلى اهلل 

علي������ه و�شل������م( اأن يخرجوا م������ن المدينة وال 

يج������اوروه فيها، فخرجوا اإل������ى اأذرعات في 

ال�شام التي ت�شمى حالي������اً: درعا، ولم يلبثوا 

أكثره������م وت�شتتوا في  ف������ي ال�شام حتى هلك ا

البلدان، وكان عدده������م �شبعمئة رجل، وهم 

رهط عبد اهلل بن �شالم.

يـــا  حجـــاج...  يـــا  الثانيـــة:  ال�سرخـــة 

حجاج...

�ش������الم في الهند من������ذ القرن  انت�ش������ر االإ

ول الهج������ري، وفي خالفة الوليد بن عبد  االأ

أر�شل ملك جزيرة  موي ا المل������ك ابن مروان االأ

الياق������وت )�شراندي������ب، �شي������الن، �شريالنكا( 

�شفينة اإلى الحج������اج بن يو�شف الثقفي اأمير 

العراقيي������ن، محمل������ة بالتح������ف والهدايا من 

الدر والياقوت والجواه������ر الثمينة والعبيد، 

مع ن�ش������وة م�شلمات ولدن في بالده م�شلمات 

آباوؤهن، فاأراد ملك �شرانديب التقرب  ومات ا

موية. �شالمية االأ بهذا العمل اإلى الخالفة االإ

وكان ه������دف الن�ش������اء الم�شلم������ات زيارة 

الكعبة الم�شرفة، وهبت رياح عاتية فقذفت 

بال�شفين������ة اإلى �شواحل مدين������ة الديبل على 

�شاح������ل ماء ال�شند، والتي تبعد 50كم جنوب 

�شرقي كرات�شي الباك�شتانية.

وحينذاك هاجم قرا�شنة الديبل ال�شفينة، 

وقتل������وا بع�س ركابه������ا وبحارته������ا، واأخذوا 



راخراِخراً.. اإّن لهذا الليل اآ

  2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع ��0

أ�شرى،  طفال ا الباقين من الن�شاء والرجال واالأ

�شرى: يا حجاج  أة من بي������ن االأ ف�شاحت امرا

يا حج������اج اأغثنا اأغثنا، وف������ر بع�س البحارة 

والتج������ار م������ن ال�شفينة، وج������اء اأحدهم اإلى 

الحجاج في مدينة وا�ش������ط العراقية، وذكر 

أة  ل������ه ما حدث، وذكر ل������ه ا�شتغاثة تلك المرا

الم�شلمة به، فقال الحجاج: لبيك لبيك.

أر�شل الحجاج عبد اهلل بن نبهان ال�شلمي  وا

أر�شل بديل بن  لفت������ح الديبل فا�شت�شهد، ث������م ا

طهفة البجلي بثالثة اآالف فا�شت�شهد، فحزن 

أر�شل جي�ش������اً بحرياً وجي�شاً برياً  الحجاج، وا

لفتح ال�شند بقيادة محمد بن القا�شم الثقفي 

آنذاك �شبع������ة ع�شر عاماً،  ال������ذي كان عمره ا

و�شارك في ذلك الجي�������س �شتة اآالف مقاتل 

أبنائهم اإ�شافة اإلى جي�س  أ�شراف ال�شام وا من ا

العراق، وانطلق الجي�������س البري من العراق 

اإلى �شيراز، فلما و�شلها ع�شكر بظاهرها.

وع������زز الجي�������س البري بجي�������س بحري، 

وكتب اإل������ى محمد ب������ن القا�ش������م اأن ينتظر 

و�شول ال�شفن اإلى الديب������ل، وبعد ا�شتكمال 

اال�شتع������دادات في �شيراز وو�شول �شتة اآالف 

ثقال  فار�������س وثالث������ة اآالف بعير لحم������ل االأ

والعتاد انطلق محم������د بن القا�شم ومعه اثنا 

أل������ف مقاتل اإلى ال�ش������رق حتى و�شل  ع�شر ا

أياماً، ثم توجه منها  مدينة مكران، فاأقام بها ا

اإلى فنربور، ثم اإلى اأرمائيل، وهناك و�شلت 

ال�شف������ن. وتقدم الم�شلمون براً وبحراً بقيادة 

محم������د بن القا�شم الثقف������ي، وفتحوا مدينة 

الديب������ل، وتوجه محمد ب������ن القا�شم الثقفي 

�ش������رى الم�شلمين  اإل������ى ال�شجن الذي �شم االأ

أر�شل  أر�شلهم اإلى الحج������اج، وا فحرره������م، وا

معه������م مجموع������ة قرا�شنة الديب������ل، فاأعدم 

الحجاج القرا�شنة واأكرم الم�شلمين.

ث������م فت������ح اب������ن القا�ش������م مدين������ة نيرون 

أباد( وح�شن �شيو�شتان  ن حيدر ا )وموقعها االآ

وح�ش������ن �شيوي�س، ثم ع������اد اإلى نيرون. وبعد 

ا�شتراح������ة ق�شي������رة و�شلت نج������دة ع�شكرية 

من الحجاج، ف�شار اب������ن القا�شم اإلى منطقة 

جيور، ثم دارت المعارك، وفي اليوم ال�شابع 

هرب جي�س الملك داهر، فتقدم منه عمر بن 

خالد الكالبي فعاله ب�شيفه وق�شى عليه، ثم 

فتح الم�شلمون ح�شن راوؤر، ثم فتحوا مدينة 

دهليلة، وبرهمنا باذ.

ث������م وا�ش������ل محمد ب������ن القا�ش������م جهاده 

ففت������ح الكثير من الم������دن، وكان اأهمها مدينة 

على واأقوى  ملتان، وهي اأعظم مدن ال�شند االأ

ح�شونه، وو�شلت الفتوحات اإلى حدود ك�شمير، 

وا�شتطاع الم�شلمون اأن يخ�شعوا ال�شند لحكم 

�شالمية في مدة ق�شيرة، بين �شنة  الخالفة االإ

89ه�/ 708م و�شنة 94ه�/713م.

ال�سرخة الثالثة:

أغ������ار ال������روم البيزنطيون عل������ى الثغور  ا

موية،  �شالمية االأ ال�شمالية لبلدان الخالفة االإ
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�شر، وكان ذلك  ووقع بع�س الم�شلمين في االأ

موي عم������ر بن عبد  في عه������د الخليف������ة االأ

العزيز، فبعثوا اإلي������ه م�شتنجدين: واعمراه، 

فما اإن بلغت ال�شيح������ة م�شامعه حتى اأوفد 

أ�شرهم  من فوره عبد الرحمن بن عمرة لفك ا

وق������ال له: اأعطه������م لكل م�شلم م������ا �شاألوك! 

ف������واهلل لرجل من الم�شلمي������ن اأحب اإلي من 

كل م�شرك عندي! اإنك ما فاديت به الم�شلم 

�شالم. فقد ظفرت به! اإنك اإنما ت�شتري االإ

موي عم������ر بن عبد  وكت������ب الخليف������ة االأ

�ش������رى الم�شلمي������ن ر�شالة  العزي������ز اإل������ى االأ

أنف�شكم  ج������اء فيها: اأما بعد: فاإنك������م تعدون ا

أنتم الحب�شاء في  �ش������ارى، ومعاذ اهلل ب������ل ا االأ

أني ل�ش������ت اأق�شم �شيئاً  �شبي������ل اهلل، واعلموا ا

بي������ن رعيتي اإال خ�ش�ش������ت اأهلكم باأكثر من 

أن������ي قد بعث������ت اإليكم ابن  ذل������ك واأطيبه، وا

عمرة بخم�ش������ة دنانير، ولوال اأني خ�شيت اأن 

يحب�شها عنكم طاغية الروم لزدتكم، وكلّفته 

أنثاكم،  اأن يفادي �شغيركم وكبيركم وذكركم وا

وحّركم ومملوككم بما ي�شاأل به فاأب�شروا، ثم 

أب�شروا وال�شالم. ا

ال�سرخة الرابعة: واغوثاه يا حكم

مويين �شنة  انت�ش������ر العبا�شيون عل������ى االأ

132ه�/750م وفي �شنة 139ه�/756م دخل 

ندل�س عبد الرحمن ب������ن معاوية بن  اإل������ى االأ

ه�شام بن عبد المل������ك بن مروان بن الحكم 

ندل�س،  موي، واأقام خالف������ة اأموية في االأ االأ

و�شمي عب������د الرحمن الداخل، ولقب: �شقر 

قري�س.

وف������ي �شنة 180ه�������/796م اآلت الخالفة 

ول بن عبد  ول بن ه�ش������ام االأ اإل������ى الحكم االأ

م������وي القر�شي، وكان  الرحم������ن الداخ������ل االأ

أبوه ق������د عهد اإليه بوالية العهد، وكان يلقب  ا

بالرب�شي لموقعة كانت له مع اأهل )الرب�س(، 

وه������ي �شاحية من �شواحي قرطبة تقع على 

ال�شفة الجنوبية من نهر الوادي الكبير.

ولما قامت ث������ورة �شكان الرب�س وا�شتغل 

ول بن ه�شام  باإخمادها الخليفة الحك������م االأ

ول، ا�شتغل������ت ظ������روف الفتن������ة مملكت������ا  االأ

أ�شتوري������ا( و)جليق������ة(، فاأغارت������ا على ديار  )ا

ندل�شي������ة وقت������ل الكثي������ر من  الم�شلمي������ن االأ

أ�شرت الن�ش������اء، و�شرخت اإحدى  الرج������ال، وا

ال�شبايا الم�شلمات: واغوثاه بك يا حكم.

وتناقل النا�س تلك اال�شتغاثة حتى و�شلت 

اإل������ى عبا�س عام������ل الخليف������ة وكان �شاعراً 

وخاطبه في ق�شيدة يقول فيها:

مطيتي ن�سيت  العا�سي  اأبا  »اإليك 

تـــ�ـــســـيـــر بــــهــــم �ـــــســـــاريـــــًا ومــــهــــّجــــرًا

بن�سرة الــعــالــمــيــن  نــ�ــســاء  تـــــدارك 

وتــنــ�ــســرا« تغيث  اأن  اأحــــرى  فــاإنــك 

ول  فرفعها اإلى حاك������م قرطبة الحكم االأ

ول فهتف لفوره: لبيك. بن ه�شام االأ

وحمي لن�شرة الدي������ن، واأمر باال�شتعداد 
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للجهاد، ثم خ������رج غازي������اً، فاأوغل في بالد 

العدو، وافتتح الح�شون وهدم المنازل، وقتل 

أ�شر كذل������ك، وقفل اإلى الناحية التي  كثيراً وا

أة فحرره������ا وحرر قومها،  كانت فيه������ا المرا

�شيرة الم�شلم������ة، وقال لها:  وخل�س اإل������ى االأ

�شيرة  هل اأغاثك الحكم يا اأختاه؟ فانكبت االأ

أ�شه، وهي تق������ول: واهلل، لقد �شفى  تقب������ل را

ال�ش������دور، واأنكى الع������دو، واأغاث الملهوف، 

فاأغاثه اهلل، واأعز ن�ش������ره فا�شتب�شر الحكم 

أن�شد يرد على �شاعره: وا

ـــــم تـــر يـــا عــبــا�ــص اأنــــي اأجــبــتــهــا »األ

على البعد اأقتاد الخمي�ص المظفر

فـــــاأدركـــــت اأوطــــــــــارًا وبــــــــّردت غــلــة

مع�سرًا واأغــنــيــُت  مــكــروبــًا،  ونّف�ست 

ال�سرخة الخام�سة: وامعت�سماه

خرج ملك الروم »تيوفيل بن ميخائيل« 

أو يزيدون، فاأغار  يجر جي�شاً في مئة األف ا

على زبط������رة وملطية، وقتل و�شبى الذرية 

والن�شاء، ومّث������ل بمن �شار في يده، و�شمل 

آذانهم، وكانت في  أنوفهم وا اأعينهم وقطع ا

أة ها�شمية، �شعرت بالذل  �شرى امرا عداد االأ

ف�شرخ������ت: وامعت�شماه.. بل������غ المعت�شم 

ابن ه������ارون الر�شيد خليفة الم�شلمين في 

بغداد ما فعله الروم، وتناهت اإليه �شيحة 

الها�شمية، فنه�س من �شاعته هاتفاً: لبيك 

لبيك، ثم ن������ادى: النفير... النفير، وحمل 

�شالحه ما�شياً لتنظيم القوات وح�شدها، 

توجه اأوالً اإلى دار العامة، فاأح�شر قا�شي 

بغداد: عب������د الرحمن ب������ن اإ�شحاق ومعه 

�شعيب ب������ن �شهيل، ومعهما 320 رجاًل من 

اأهل العدالة، فاأ�شهدهم على ما وقف من 

ال�شياع، فجعل ثلثاً هلل تعالى، وثلثاً لولده، 

وثلثاً لموالي������ه، ثم �شار فع�شكر غربي نهر 

دجلة، وبث قوات اال�شتطالع في المنطقة 

ثم �ش������األ: اأي بالد ال������روم اأمنع واأح�شن؟ 

فقيل له: عموري������ة.. هي عين الن�شرانية 

أ�شرف عندهم م������ن الق�شطنطينية،  وهي ا

فم������ا لب������ث اأن تجه������ز جه������ازاً ل������م يعهد 

في خليف������ة من قب������ل.. وتحركت جيو�س 

�شاو�س:  الم�شلمي������ن يتقدمه������ا الق������ادة االأ

أ�شنا�������س وو�شيف والفرغاني،  ف�شين، وا االأ

وتوزع������ت على جبهات الجه������اد... وعند 

أنقرة اأحكم المتع�ش������م الح�شار وراحت  ا

قواته تقتحم المدن والقرى وفلول الروم 

تتراجع اأمامها مذلولة مهزومة، ثم انتقل 

اإل������ى »عموري������ة« واأقام عليه������ا المجانيق 

أ�شوارها، لتندفع  و�ش������رع في دكها وتدمير ا

جيو�������س الم�شلمي������ن وتعم������ل ال�شيف في 

رقاب المقاتلين، وتحرق المدينة وتحقق 

االنت�شار الناجز، وعاد المعت�شم باهلل اإلى 

أة الها�شمية،  طرطو�������س، وفي وفده الم������را

الت������ي لبى �شرختها ووف������ى اأمانة الجهاد 

أناطه������ا اهلل تعالى بكل م�شلم دفاعاً  التي ا

عن دينه وعر�شه وكرامته.
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عزاء – �ش������ور اإن�شانية  أيه������ا االأ تلك������م.. ا
م�شرف������ة بذات المغزى، ونبل المعنى، اأكدت 

عل������ى قيمة بالغة ال�شمو من قيم اأمتنا وهي: 

عزة النف�������س والنخوة العربي������ة.. وقد كرت 

يام وت�شرم������ت ال�شنين منذ »وامعت�شماه«  االأ

الخال������دة، وعادت ق������وى الغ������در والعدوان 

الحاقدة، تتكالب على وطننا، طامعة بخيراته 

ومتعط�شة اإلى اإذالل اأمتنا وتدمير ح�شارتنا، 

وه������ذا ه������و عدوانه������ا يتوالى ف������ي حمالت 

�شليبي������ة جدي������دة، ت�شتغل تفرقن������ا اأقطاراً 

أة، وزعامات متناحرة، لترمينا بحثالة  مج������زا

ال�شعوب من �شراذم ال�شهاينة، فت�شتولي على 

مقد�شاتنا الطاهرة ف������ي فل�شطين، وتجتزئ 

خر من ج�شد الوطن، وت�شرب  القطر بعد االآ

�شربته������ا الحاق������دة في حمل������ة جديدة على 

عالم اأن  أ في و�شائل االإ العراق الجريح ونقرا

أة عربية حرة م������ن العراق ثكلت معيلها  امرا

و�شغاره������ا، تق�س �شفائره������ا وتر�شلها اإلى 

زعماء الع�شائر العراقية م�شتغيثة و�شارخة 

من جديد: وا اإ�شالم������اه، واعروبتاه، ويحمل 

ال�ش������دى �شرختها اإل������ى عوا�ش������م العروبة 

�شالم، م�شتثيرة ما تبقى في ال�شدور من  واالإ

عزيمة وفي النفو�س من نخوة، ون�شمع نحن 

�شرختها فن�شاأل: اأما يزال في اأمتنا الحجاج 

أم ما يزال علينا  والحكم وعمر والمعت�شم، ا

اأن ن������ردد وراء �شاعرنا عم������ر اأبي ري�شة مرة 

اأخرى:

مـــــــم ـــــــِك بــــيــــن الأ »اأمــــــتــــــي هــــــل ل

لـــلـــقـــلـــِم؟ اأو  ـــيـــف  ـــ�ـــس ـــل ل مــــنــــبــــُر 

ـــــــاك وطـــــــرفـــــــي ُمـــــــِطـــــــٌرق اأتـــــــلـــــــقَّ

خــــجــــاًل مـــــن اأمــــ�ــــســــك الــمــنــ�ــســرم

ـــــدمـــــع يـــهـــمـــي عـــابـــثـــًا ـــــكـــــاد ال وي

لــــــــــــم بــــــبــــــقــــــايــــــا كـــــــبـــــــريـــــــاء الأ

اأيــــــن دنــــيــــاِك الـــتـــي اأوحـــــــت اإلــــى

ــــــــــــــــري، كــــــــل يـــــتـــــيـــــم الــــنــــغــــم وت

ــــــة دامــــــيــــــة ــــــــي كــــــــم غــــــ�ــــــسّ اأمــــــــت

خــنــقــت نـــجـــوى ُعــــــالِك فـــي فمي

راعــــــف اإبـــــــائـــــــي  فــــــي  جـــــــرح  اأي 

�ــــــــســــــــي فـــــلـــــم يـــلـــتـــئـــم فــــــاتــــــه الآ

ـــــو رايـــــــــة ــــــــرائــــــــيــــــــل تـــــعـــــل األ�ــــــــس

فـــي حــمــى الـــمـــهـــد، وظــــل الــحــرم

كــيــف اأغــ�ــســيــت عــلــى الــــــذّل ولــم

تـــنـــفـــ�ـــســـي عـــــنـــــِك غـــــبـــــار الـــتـــهـــم

اعـــتـــدى الـــبـــغـــي  اإذا  كـــنـــت  مــــا  اأو 

دم؟ مــــــن  اأو  لــــهــــب  مــــــن  مـــــوجـــــة 

فـــيـــم اأقــــــدمــــــِت واأحــــجــــمــــِت ولـــم

ـــــم تــنــتــقــمــي؟ ـــــثـــــاأر، ول ــتــف ال يــ�ــس

ـــــْوح الـــحـــزانـــى واطــربــي ا�ــســمــعــي َن

وانـــظـــري دمـــع الــيــتــامــى وابــ�ــســمــي

ودعـــــــــي الــــــقــــــادة فــــــي اأهــــوائــــهــــا

ــيــ�ــص الــمــغــنــم تـــتـــفـــانـــى فــــي خــ�ــس
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ـــقـــت انـــطـــل وامــــعــــتــــ�ــــســــمــــاه  رب 

ــــم مـــــــلء اأفـــــــــــــواه الـــــبـــــنـــــات الــــُيــــتَّ

لمـــــ�ـــــســـــت اأ�ـــــســـــمـــــاعـــــهـــــم لـــكـــنـــهـــا

لـــــم تـــالمـــ�ـــص نــــخــــوة الــمــعــتــ�ــســم

ـــــِه ـــــٍم مـــــجـــــدِت ـــــن ـــــكـــــم �ـــــس ـــــي اأمـــــت

ــنــم لـــــم يـــكـــن يـــحـــمـــل طـــهـــر الــ�ــس

ــــه فـــــي عــــدوان الـــــذئـــــب  يـــــــالم  ل 

الـــغـــنـــم؟ عــــــدو  الـــــراعـــــي  يــــك  اإن 

فــاحــ�ــســمــي الــ�ــســكــوى فــلــولك لما

كـــان فــي الــحــكــم عــبــيــد الــدرهــم«

وبعد: اأما له������ذا الليل من اآخر؟.. بلى.. 

اإن للّيل اآخراً...

�شالم، محمد محمود الها�شمي، دار القلم، بيروت، 1982م. تاريخ العرب واالإ  -

مواقف حا�شمة في التاريخ العربي، محمود �شيت خطاب، دار العودة، بغداد، 1985م.  -

روائع من التراث العربي، محمد عبد ال�شالم �شاهين، بيروت 1989م.  -

�شل�شلة اأخبار العرب )ح�شن مغنية(، دار عز الدين، بيروت 1981م.  -

ن�شاء في التاريخ العربي، �شمية قراعة، كتاب العربي، 2009م.  -

�شالمي د.عبد ال�شالم ترمانيني، دار ال�شروق، الكويت 1992م. اأزمنة التاريخ االإ  -

اام�صادر
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باحث ومترجم. ❁

رحلة ت�شارلز دارون حول العامل

اأ�سعد طرابيه

❁

توفي دارون في 19 ني�سان عام 1882م، 

إودفن في مقبرة ملوك وعلماء اإنكلترا بجانب  اودفن في مقبرة ملوك وعلماء اإودفن في مقبرة ملوك وعلماء 

نيوت������ن العظيم في مقبرة و�س������ت برمنت�سر. 

وم�سك������ي الحائز على جائزة سوم�سك������ي الحائز على جائزة سوم�سك������ي الحائز على جائزة  سيق������ول نعوم ت�سيق������ول نعوم ت�

نوبل: اإن تق������دم اأي اأمة يقا�س بمدى فهمها 

لنظرية التطور.

أرا�سمو�س جد دارون في كتابه  يتح������دث ا

نواع وهي  )ت�سمي������ة الحيوانات( عن تطور الأ

فكرة قديمة ق������ال بها اليونان كما قال فيها 

فا والجاحظ، ولكن ابن خلدون سفا والجاحظ، ولكن ابن خلدون سفا والجاحظ، ولكن ابن خلدون  سخوان ال�سخوان ال� اإ

كل مثير للجدل عندما سكل مثير للجدل عندما سكل مثير للجدل عندما  سعبر عن ذلك ب�سعبر عن ذلك ب�

قال اإن اآخر اأفق التراب هو اأول اأفق النبات، 



رحلة ت�شارلز دارون حول العالم

  2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع ���

أف������ق الحيوان،  آخ������ر اأفق النب������ات هو اأول ا وا

ن�سان. إفق الإفق الإ أ واآخر اأفق الحيوان هو اأول ا

ارلز دارون في درا�سته وكان سارلز دارون في درا�سته وكان سارلز دارون في درا�سته وكان  سلم ينجح ت�سلم ينجح ت�

يلقب بال�سيد غاز ب�سبب اهتمامه بالكيمياء 

إر�سله والده اإلى  إر�سله والده  أ راف عن درا�سته، ثم سراف عن درا�سته، ثم سراف عن درا�سته، ثم ا سن�سن� وال

م������ة ا�سكوتلندا، لدرا�سة سم������ة ا�سكوتلندا، لدرا�سة سم������ة ا�سكوتلندا، لدرا�سة  سدنبرة عا�سدنبرة عا� أ جامعة ا

أر�سل������ه لكامبريدج  ل ث������م سل ث������م سل ث������م ا سالط������ب لكن������ه ف�سالط������ب لكن������ه ف�

لدرا�سة الالهوت ولكن������ه بعد ثالث �سنوات 

بح رجل دين. وخالل وجوده سبح رجل دين. وخالل وجوده سبح رجل دين. وخالل وجوده  سن ي�سن ي� أ ل في سل في سل في ا سف�سف�

رات لعالم سرات لعالم سرات لعالم  سر محا�سر محا� ر محا�سر محا�س سفي كامبريدج كان يح�سفي كامبريدج كان يح�

ديقه على الرغم سديقه على الرغم سديقه على الرغم  سار �سار � ار �سار �س سالنبات هن�سلو ث������م �سالنبات هن�سلو ث������م �

من فارق العمر بينهما. وذات مرة قال له اإن 

اف وا�سمه ساف وا�سمه ساف وا�سمه  سقبطان ال�سفين������ة الملكية لالكت�سقبطان ال�سفين������ة الملكية لالكت�

اب في مقتبل ساب في مقتبل ساب في مقتبل  سة ل�سة ل� ة ل�سة ل�س سفيت�سروي، يعر�������ض فر�سفيت�سروي، يعر�������ض فر�

حبه، فما رسحبه، فما رسحبه، فما راأيك؟ وافق دارون على  سالعمر لي�سالعمر لي�

الفور ليخرج من جحيم الدرا�سة المدر�سية، 

ضا�ستم������رت الرحل������ة خم�ضا�ستم������رت الرحل������ة خم�ض �سن������وات من عام 

1831- 1836م ولكن فيت�سروي انتهى نهاية 

������دق س������دق س������دق اأن دارون ال������ذي اأخذه  سكئيب������ة، لم ي�سكئيب������ة، لم ي�

أنه ل خلق  يم������ان وا إركان الإركان الإ أ معه �سيقو�������ض ا

رة دارت سرة دارت سرة دارت  س������ر محا�س������ر محا� ������ر محا�س������ر محا�س سف������ي الطبيعة، فقد ح�سف������ي الطبيعة، فقد ح�

ضبين توما�ضبين توما�ض هك�سل������ي والملقب بكلب دارون 

ضموئيل ولبرت وول�ضموئيل ولبرت وول�ض(  موئيل ولبرت وول�سموئيل ولبرت وول�س سك�سفورد )�سك�سفورد )� أ أ�سق������ف ا وا

�سقف: ه������ل يمكن لل�سيد هك�سلي اأن  قال الأ

يق������ول لنا اأي من اأج������داده كان قرداً؟ اأجاب 

ل اأن يكون  ل سل سّ سف�سف� هك�سل������ي على الفور وق������ال: اأ

اأجدادي ق������روداً على اأن يكون������وا من اأمثال 

�شقف الجاهل ال������ذي ي�شلل النا�س.  هذا االأ

اأخذ دارون معه كت������اب ت�شارلز اليور، الذي 

يعتبر اأن العوام������ل الجغرافية ت�شتغل بوتيرة 

واحدة عبر اأزمان طويلة ثم يح�شل التغيير، 

اإن نظري������ة الي������ور كان������ت ت�شم������ى النظرية 

االنتظامي������ة وهي على العك�������س من نظرية 

ن اهلل  الكوارث التي تبناه������ا الالهوتيون، الأ

ح�شب هوؤالء يبعث الكوارث ليعاقب الب�شر، 

واأن المنقر�شات هي بقايا الكائنات الفا�شقة 

ر�س  التي قتلها اهلل في الطوفان، واأن عمر االأ

فقط 6600 �شنة ح�شب نظرية الخلق.

نواع( عام  ن�ش������ر دارون كتابه )اأ�ش������ل االأ

ن�شان،  1859م ولكنه لم يذكر فيه �شيئاً عن االإ

ن������واع كانت ب�شيغة  آخ������ر كلمة في اأ�شل االأ وا

المبن������ي للمجهول »�شيُلقى ال�شوء على ن�شاأة 

ن�شان«. ن�شان وتحوله في كتاب تحدر االإ االإ

أ�ش�س نظريته  يق������ول دارون اإنه ا�شتله������م ا

أ ع������ام 1838م كت������اب مالتو�س  بع������د اأن قرا

والذي يقول فيه اإن ال�شكان يت�شاعفون في 

كل 25 �شن������ة مرة اأي اإن ع������دد ال�شكان يزيد 

وفق متتالي������ة هند�شي������ة )2-4-8-...( اأما 

الموارد الغذائية فتزيد وفق متتالية ح�شابية 

نج������د  ال  ي������وم  أت������ي  و�شيا  )....4-3-2-1(

قوتنا ولكن ه������ذا ال يح�شل ب�شبب الحروب 

والكوارث والفي�شانات، ودائماً يتقل�س عدد 

الب�ش������ر، فرح دارون وقال هذا ما يحدث في 

الطبيعة، فالذباب مثاًل يفق�س اأعداداً كبيرة 
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ج������داً، ولكن الن�شل مح������دود لوجود كائنات 

اأخ������رى تاأكل هذه البيو�س، اإن فكرة مالتو�س 

هي الت������ي اأوحت لدارون بفك������رة االنتخاب 

الطبيعي، فالطبيعة تنتقي من له قدرة اأكثر 

على التكيف.

يق������ال على �شبيل النكتة: اإنَّ هناك اثنين 

من الب�شر هربا من الدب جل�س واحد منهما 

خر: يا غبي  واأخ������ذ يربط حذاءه فقال له االآ

ه������ل تعتقد اأنك اإذا ربط������ت حذاءك �شتنجو 

أ�شبقك  أريد اأن ا م������ن الدب، قال: ال ولكن������ي ا

نني �شاأنجو بعد اأن ياأكلك الدب. الأ

هك������ذا يعمل االنتخ������اب الطبيعي، نحن 

أبناء الفائزين �شاللة المتكيفين. يقول علماء  ا

حياء اليوم: نحن اأوالد االنتقاء، 99% من  االأ

ر�س قد انقر�ش������ت وانت�شر %1  كائن������ات االأ

حياء اليوم حوالى 100مليون نوع  فق������ط واالأ

اأحفاد لل�%1.

اإنَّ فك������رة التط������ور كانت موج������ودة قبل 

دارون وق������د تح������دث عنها علم������اء كثيرون 

ولكنه������م ح�شروا التطور داخ������ل النوع ذاته، 

أم������ا دارون فقد ركز على االنتواع اأي ت�شكل  ا

ن������وع من نوع اآخر، فعندم������ا نقول: نوع يعني 

مجموعة تت�شارك ب�شفات معينة ويمكنها اأن 

تتزاوج وتتكاثر وتنتج ذري������ة، وذريتها قادرة 

على التكاثر.

زاوج العلم������اء بي������ن الحم������ار والفر�������س 

فح�شل������وا على البغل وه������و عاقر ال يتزاوج 

وال يتكاث������ر اأي ال ي�شكل نوع������اً. زاوجوا بين 

�شد ح�شلوا على كائن  أنثى االأ نمر مخطط وا

عمالق طوله 10 اأمتار ووزنه ن�شف طن.

ال ن�شتطي������ع ر�ش������د االنتواع ف������ي عالم 

ن ذلك يحتاج اإلى زمن 
الكائن������ات الكبيرة، الأ

طويل قد ي�شل لماليين ال�شنوات، وقد تنباأ 

دارون بحد�شه العلمي باأن الحوت كان يدب 

أربع قوائم ثم فقد قوائمه واأ�شبح كائناً  على ا

أين المراحل االنتقالية  مائياً، و�ُشئ������ل دارون ا

الت������ي تثبت ذلك، اأج������اب دارون باأنه �شياأتي 

أثبت العلم  ي������وم يثبت العلم ذل������ك، وفع������اًل ا

ن اكتملت �شل�شلة  �ش������دق نب������وءة دارون. واالآ

تحول الحوت عبر ت�شع مراحل انتقالية تبين 

بو�شوح كيفية تحوله.

������ا ف������ي عال������م ال�شغائر فح������دث وال  مَّ
أ ا

بالم�شادات  نقاومه������ا  فالبكتيري������ا  ح������رج، 

الحيوية ونق�شي عليه������ا وبع�شها ال يموت، 

والم�ش������ادات نف�شها ال توؤثر فيها، هذا يعني 

اأن هن������اك تغيراً جينياً )طفرة( ح�شل داخل 

الن������وع. اإنَّ الخ������الف بين العلم������اء بالن�شبة 

نواع لي�س في عالم ال�شغائر واإنما 
لتطور االأ

في عالم الكبائر.

بعد �شهرين من ال�شفر على متن ال�شفينة 

الملكية، نزل بالبرازي������ل وتوغل داخل البر، 

وهنا كان اأقرب للجيولوجيا من البيولوجيا، 

أ�شكال الحياة  في البرازيل  انده�س من تنوع ا

عل������ى عك�س ما يوجد ف������ي بريطانيا، �شاهد 
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69 نوع������اً من الخناف�س ف������ي منطقة واحدة 

في �شاعة واح������دة، انده�س من ت�شميم اهلل 

وت�شاءل ما الحكمة من كل هذا التنوع متاأثراً 

بكتاب الالهوت الطبيعي لوليم بيري، الذي 

يق������ول: اإن التنوع دليل عل������ى وجود اهلل، ثم 

رجنتين وتعمق  رغواي واأعالي االأ نزل على االأ

في الب������ر للبحث ع������ن الم�شتحاثات، فوجد 

م�شتحاثات لم يهتد اإليها اأحد من قبل، مثاًل 

وجد هيكاًل لمخل������وق عمالق بحجم الفيل، 

ن  أنه ي�شابه مخلوق������اً حياً، موجوداً االآ انتبه ا

بن�شخة م�شغرة )حي������وان اأرما ديلو( حجمه 

بحجم القطة، مخط������ط وذيله كثيف، �شكله 

مث������ل �شكل النم�س، ت�شاءل لم������اذا كان كبيراً 

أر�شل الم�شتحاث������ة لمتحف اأوين  ثم �شغ������ر، ا

في بريطانيا وتم ت�شميتها )ما�شتدون(  وقد 

وجد ف������ي المنطقة نف�شها هي������كاًل لحيوان 

)الميكاثي������روم( ي�شب������ه الفي������ل دون خرطوم 

وين عظمتين  أر�شل دارون الأ ك�شالن وعمالق، ا

م������ن الميكاثي������روم للدرا�شة، فت������م التعرف 

عليهما، وهو الحيوان الك�شالن نف�شه �شغير 

ول������ه رائحة كريهة وغبي وبليد جداً. ا�شتنتج 

دارون اأن الحيوان������ات الكبيرة قد انقر�شت 

ولم يبق منها اإال ن�شخ م�شغرة.

رجنتين والح������ظ �شيئاً  ثم ن������زل ف������ي االأ

جدي������داً يتعلق بطي������ور مثل النع������ام )فروق 

ب�شيطة بينها( كان ف������ي مقاطعة البتاغونيا 

رجنتين ب�شحبة رعاة البقر، واأخذوا  ف������ي االأ

يعدون الع�شاء من طائر الريا ال�شغير وت�شاءل 

لماذا طيور الّريا ال�شغيرة تعي�س في جنوب 

المقاطعة والرّيا الكبيرة تعي�س في �شمالها، 

هنا لم ياأكل واأخذ الراأ�س والجوانح واحتفظ 

بهما كعينة للدرا�شة.

خ������الل ال�شنتي������ن الثالث������ة والرابعة من 

الرحلة لّف������ت ال�شفينة الملكية حول اأميركا 

الجنوبية ونزل في ت�شيلي و�شعد مرتفعات 

على ارتفاع 3000متر والحظ �شخوراً فيها 

طبقات كبيرة تحتوي على اأحافير وكل منها 

يعود لفت������رة زمنية معين������ة، ولكن العجيب 

أنواعاً م������ن المحار  مر اأن هن������اك ا ف������ي االأ

)ال�ش������دف( موجودة في طبق������ات ال�شخر 

العليا، مما يعن������ي اأن البحر كان مرتفعاً ثم 

أو كانت  انح�شر وقد ا�شتبعد هذا االحتمال ا

ال�شخ������ور في قاع البحر وتدريجياً ارتفعت 

عل������ى. اأجابت نظري������ة الخلق على  اإل������ى االأ

أيام الطوف������ان رفع المحار  ذلك ب������اأن اهلل ا

عل������ى ولكن المحار يحتاج اإلى اآالف  اإلى االأ

ال�شنين لك������ي يتر�شب، ثم وقعت الم�شادفة 

الغريبة التي ق�شم������ت ظهر البعير، اإذ وقع 

زلزال عميق جداً في قلب المحيط �شاهده 

باأم عينيه، وو�شف كيف رفع الزلزال بع�س 

المناط������ق في قاع المحي������ط الرتفاع ت�شعة 

أمت������ار، ويقول قبط������ان ال�شفين������ة باأنه راأى  ا

�شخوراً كانت تحت الم������اء ارتفعت وعليها 

طحالب.
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ت������رك ت�شيلي وذهب لج������زر كاالباغو�س 

أ�شابيع وهي عبارة عن �شبع  مكث فيها خم�شة ا

ع�شرة جزيرة كبي������رة وراأى �شالحف �شخمة 

ن تعي�������س ع�شرات ومئات  موج������ودة حتى االآ

ال�شنين، قال له حاكم الجزر البريطاني باأنه 

ي�شتطي������ع اأن يح������دد له كل �شلحف������اة من اأي 

جزيرة تكون بناء عل������ى �شكلها. مثاًل الجزر 

الرطبة فيه������ا ح�شائ�س ق�شيرة، لذلك تكون 

قوقعة ال�شلحف������اة بي�شوية ومقو�شة ورقبتها 

ق�شيرة تم�شي وتاأكل، اأما الجزر الجافة حيث 

أ�شواكاً ليحمي ثمرته، هنا  يوجد �شبار يطور ا

على  تكون قوقعة ال�شلحفاة فيها فتحة من االأ

ويكون عنقها طوياًل تمط رقبتها لتاأكل زهرة 

ال�شبار.

جمع دارون مجموعة من طيور البرق�س 

أو الح�شوني������ات وه������ي تختلف م������ن جزيرة  ا

خرى بع�شها ل������ه مناقير �شغيرة ونحيفة،  الأ

وبع�شه������ا �شخم وعري�س اأطلق دارون عليها 

أثار ه������ذا االختالف ت�شاوؤل  ا�ش������م )فين�شز( ا

أ�شكال من  دارون، ما المعنى من وجود ثالثة ا

البراق�س بجزر قريبة من بع�شها، والم�شكلة 

اأن دارون ل������م يهتم بالع�شافير من قبل وندم 

ن������ه لم ي�شج������ل كل برق�س م������ن اأي جزيرة  الأ

اأتى، ولك������ن نظرية التطور فيما بعد تعرفت 

عل������ى ذلك. اهت������م بع�شافير تقل������د اأ�شوات 

ع�شافي������ر اأخرى وح�ش������رات ا�شمها الطيور 

�شوات ب�ش������وت عاٍل  المحاكي������ة، تقل������د االأ

�شلي،  و�شري������ع وقريب جداً م������ن ال�شوت االأ

أكله. جمع عينات منها  من اأجل ا�شتدراجه وا

اإذ توجد طيور ذات منق������ار طويل ومقو�س، 

وطي������ور ذات منقار ق�شير وم�شتقيم والحظ 

اأن هذه الطي������ور المحاكية في الجزر ت�شبه 

الطيور المحاكية في البر الرئي�س )القارة(، 

اعتق������د اأن ه������ذه الطيور اأتت م������ن البر اإلى 

الج������زر. عر�س دارون طي������ور الفين�شز على 

عال������م �شهير ا�شمه جون غول������د قال العالم: 

هذه ثالث������ة ع�شر نوعاً مختلف������اً، هنا كانت 

�شدمة عظيمة، فاالخت������الف لي�س ظاهرياً 

في �شكل المنقار اإنما االختالف نوعي.

في جزر الغاالباغو�س وجد �شحالي منها 

ما ي�شبح ن�شف �شاعة في المياه المالحة، قال 

عنها قبطان ال�شفين������ة اإنها فعاًل ل�شياطين، 

ن ج�شم ال�شحلي������ة ي�شحب ماء، وقد وجد  الأ

من ال�شحالي ما يقارب طولها متراً واحداً. 

كم������ا وجد �شحالي برية ال تن������زل في الماء، 

وت�شاءل لماذا يوجد نوع������ان من ال�شحالي؟ 

فال�شحالي لم تاأت من البر الرئي�س، ما الذي 

دفعها لكي ت�شبح.

�شتراليا ونيوزلندا، وفي رحلة  ثم ذهب الأ

الع������ودة ال �شيء يذكر عن عم������ل دارون في 

نظرية التطور.

اأخذت بريطانيا مجموعة من النا�س من 

أ�شفل قارة اأميركا الجنوبية( اإلى  جزر النار )ا

بريطانيا لتعلمهم النم������ط الح�شاري وبقوا 
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ل�شنوات عّدة وكان واحد منهم ا�شمه جيم�س 

تعرف عليه دارون قبل الرحلة. ثم اأرجعتهم 

ثر الذي  بريطانيا اإل������ى تلك الجزر، لترى االأ

�شليين. عندما  �شيحدثونه على ال�ش������كان االأ

ذه������ب دارون لجزر الن������ار �ُشعق عندما راأى 

جيم�س همجياً ولي�س كما كان في بريطانيا. 

كتب دارون يق������ول: ي�شتحيل اأن يكون هوؤالء 

أ�شف������ل �شلم التطور، اإن  اأخ������وة لنا، اإنهم في ا

ن�شان  نموذج جيم�س هو الذي اأوحى بن�شوء االإ

وانحداره.

أنواعاً  الحظ دارون اأن الق������ارات تحوي ا

مختلفة حتى ل������و ت�شابهت بمناخاتها، مثال، 

تمل������ك اأفريقي������ا واأميركا الجنوبي������ة المناخ 

نف�شه، ولكن حيوان������ات اأفريقيا تختلف عن 

أمي������ركا الجنوبي������ة. يوجد نوعان  حيوانات ا

من الج������زر: جزر قارية قريب������ة من ر�شيف 

م )البر الرئي�س( كانت جزءاً منها،  القارة االأ

وج������زر محيطية منف�شلة ع������ن القارة بقلب 

المحيط. 

الح������ظ الحيوانات في الج������زر القارية 

تت�شاب������ه مع حيوان������ات الب������ر الرئي�س، لكن 

الحيوان������ات المحيطية ال ت�شبه حيوانات اأي 

قارة قريبة، فالج������زر المحيطية  مثل جزر 

برم������ودا وهاواي ال تحتوي عل������ى برمائيات 

مثل ال�شفادع. ف�شر دارون ذلك باأن الحيوان 

البرمائ������ي ال ي�شتطي������ع ال�شباحة طويال في 

الماء المالحة، وال ياأتي من قارة بعيدة عبر 

المحيط. اإن حيوان������ات الجزيرة المحيطية 

أ�شياء عائمة في  أو عب������ر ا اإم������ا اأتت طيراناً، ا

المحي������ط عبر ماليين ال�شني������ن، ثم اإن هذه 

الجزر فقيرة باأنواع الحيوانات.

اإنَّ ج������زر )كبفورت( القاري������ة قريبة من 

فريقي، وطيوره������ا ت�شابه  البر الرئي�������س االأ

فريقية عل������ى الرغم من اأن  طي������ور القارة االأ

مناخها قري������ب من مناخ جزر الكاالباغو�س. 

أ  يقول دارون: اإن ذلك االختالف يعود لمبدا

االنع������زال، فاأفريقي������ا معزولة ع������ن اأميركا 

الجنوبي������ة بمحي������ط، وكل بني������ة معزولة لها 

م�شتودع جين������ي خا�س فيه������ا، ورغم ت�شابه 

الم�شتودع الجيني ووج������ود نف�س المناخ، اإال 

اأن اخت������الف ال�ش������روط البيئي������ة من كوارث 

اأو هجرات لبع�س الحيوان������ات... اإلخ يغير 

من الم�شتودع الجين������ي. اإذا ح�شلت جائحة 

م������ا يتغير الم�شت������ودع الجين������ي، مثال ذلك: 

ف������ي بنية م������ا اإذا كان هناك طي������ور ق�شيرة 

ال�شاقين بن�شبة 40% وطيور طويلة ال�شاقين 

بن�شبة60% فاإذا �شح الغذاء، تنقر�س الطيور 

التي تم�شي وتبقى الطيور التي لها قدرة على 

الطيران ويقت�شر الم�شتودع الجيني عليها، 

ويتم توريث �شفاته������ا لذريتها التي ت�شتطيع 

التكيف مع الو�شع الجديد، اإذ تتغير الن�شبة 

المذكورة.

اأح�ش������ى العال������م جون اإندلر ف������ي كتابه 

)االنتخ������اب الطبيع������ي ف������ي البري������ة(، مئة 
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وخم�شي������ن حالة وقد ذكر حاالت مميزة مثل 

ن ذكوره تجذب اإناثه ب�شبب 
�شمك الغابي، الأ

ألوانه الزاهية وهي تعي�س بجداول ماء على  ا

خلفي������ات مختلفة، بع�������س الخلفيات ح�شى 

�شماك بقع تنا�شب  كبيرة وهنا يكون على االأ

الح�شى الكبيرة من اأج������ل اأغرا�س التمويه 

والتكاثر.

جهز جون اإندلر ع�شر برك ا�شطناعية، 

خم�س منه������ا فيها ح�شى كبي������رة، والخم�س 

خرى تحتوي على ح�شى �شغيرة، بركتان  االأ

أربع برك و�شع  اأخالهما م������ن اأي مفتر�س، وا

فيه������ا مفتر�شاً قوياً ج������داً ي�شكل خطراً على 

�شمك الغاب������ي، هذه المفتر�شة ا�شمها �شمكة 

)رمح الُعطلي(، منهما بركتان فيهما ح�شى 

كبي������رة، وبركتان فيهما ح�ش������ى �شغيرة، اأما 

ربع الباقي������ة و�شع فيها مفتر�شات  البرك االأ

�شعيفة ال توؤث������ر على �شمك الغابي من اأجل 

اأن يحاكي عمل الطبيعة.

�شهر  ترك ال�شمك يتكاثر في البرك الأ

أ�شم������اك الغابي  ع������دة ، وجد اأن ذك������ور ا

لوان  تمي������ل اإلى اأن تزده������ي بمزيد من االأ

ناث، وهذا ما  والبقع من اأجل اإغ������راء االإ

ح�شل فعاًل في البرك التي ال يوجد فيها 

ألوانها  مفتر�ش������ات حيث طورت الذك������ور ا

نها لم تع������د محتاجة لتمويه  الزاهي������ة الأ

ج�شمه������ا. هنا االنتخ������اب الجن�شي يعمل 

.%100

أم������اَّ ف������ي الب������رك الت������ي تحت������وي على  ا

مفتر�شات قوية، اأ�شبح������ت البقع التي على 

ج�شم ال�شمكة مثل الح�ش������ى الموجودة في 

الب������رك. االعتبار هن������ا للبق������اء واالنتخاب 

أ�شماك  الجن�شي قد تراج������ع. كما الحظ اأن ا

حوا�������س التي فيها مفتر�ش������ات تبكر في  االأ

الن�شج الجن�شي، ووتيرة تنا�شلها اأكثر عدداً، 

فمهم������ا اأكل المفتر�س منها يبقى عدد كبير، 

حوا�س التي لي�س فيها مفتر�شات  اأما في االأ

�شماك  ح�شل العك�س تماماً، حيث اأنجبت االأ

أق������ل وكانت حجومها اأكبر ون�شجها  اأعداداً ا

الجن�شي اأبطاأ.

نواع:  خاتمة: عر�ص كتاب اأ�سل الأ

أتخ������ذ دارون تكتيكاً مثي������راً للغاية، فلم  ا

مثلة ليتحدث عن االنتخاب  أ بعر�������س االأ يبدا

الطبيع������ي ف������ي الف�شول الالحق������ة بل عمل 

عك�س ذلك تمام������اً، اإذ �شدم القارئ بمفهوم 

االنتخ������اب الطبيعي ث������م بالف�شول الالحقة 

مثلة. و�ّش������ح مفهوم االنتخاب في  عر�س االأ

الف�ش������ول التي ت�شبق الف�ش������ل التا�شع، وبداأ 

بالحديث عن التطور في الف�شل التا�شع.

ول: التماي������ز تح������ت تاأثي������ر  الف�ص���ل الأ

التدجين، اإن التغيرات بالحيوانات الداجنة 

يكون ب�شبب تهجين الب�شر لها للح�شول على 

أنواع جديدة  فيما  ال�شالالت الجيدة واإنتاج ا

يعرف باالنتخاب ال�شناعي
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الف�ص���ل الثان���ي: التماي������ز تح������ت تاأثير 

ن�شان يق������وم باالنتخاب  الطبيع������ة، كم������ا االإ

باالنتخ������اب  الطبيع������ة  تق������وم  ال�شناع������ي 

الطبيعي.

الف�صل الثالث: التنازع من اأجل البقاء، 

الف�ش������ل الراب������ع: ي�شرح مفه������وم البقاء 

�شل������ح. اأول م������ن اأطلق م�شطل������ح البقاء  لالأ

�شلح هو �شبن�شر قبل دارون وقد عبر عنه  لالأ

ف������ي كتاب )المبادئ(. اأخ������ذه دارون منه ثم 

�شبن�ش������ر اأخذ مفهوم التطور من دارون وقال 

هناك تطور في المجتمع الب�شري بما يعرف 

اليوم بالداروينية االجتماعية.

الف�شول من الخام�س اإلى التا�شع كر�شها 

لمو�شوع������ات �شعبة مثل الغريزة وقال عنها 

اإنها ف�ش������ول في غاية التعقيد، وتحدث عن 

عقم الحيوانات الهجينة مثل البغل والنغل، 

ن������واع الهجينة ال تك������ون عقيمة،  وبع�������س االأ

وتحدث عن الفجوات في ال�شجل الطبيعي، 

ثار  ثري وهي االآ كما تحدث عن الع�ش������و االأ

الباقية م������ن اأع�شاء كانت فاعلة ثم �شمرت 

في تطور تدهوري، ول������و كان التطور خطياً 

لكان من ال�ش������روري اأن ت�شير كل الكائنات 

ن�شان يتربع على عر�س التطور،  ن االإ ب�شراً الأ

أنتم ال�شابقون ونحن  حيث يقول ال�شر�شور ا

الالحقون.

ق������ال دارون ع������ن البن������ى االنتقالية التي 

تظهر وكاأنها لي�������س لها عمل، من الممكن اأن 

ت������وؤدي وظيفة غير الوظيفة االفترا�شية التي 

وجدت من اأجلها، مثاًل التم�شاح يمتلك ري�شاً 

متحجراً وهو ال يفيد التم�شاح اأي ال ي�شاعده 

على الطيران فالري�س هن������ا يبدو وكاأنه �شد 

التطور، لكن االنتخاب الطبيعي ا�شتبقى الري�س 

نه يوؤدي وظيفة حمايته من الحرارة. الأ

لم يع������رف دارون الطفرة، لك������ن الطفرة 

ف�ش������رت حد�س دارون، فالبنى االنتقالية تن�شاأ 

ع�شوائياً ولك������ن االنتخاب الطبيعي ال ي�شتغل 

عليه������ا ع�شوائي������اً، ق������د يح�ش������ل تطور في 

وظيفتها ب�شبب تغير البيئة. وقد طرح مثاالً 

يف�ش������ر ذلك من خالل مراقبت������ه للهدبيات. 

يقول: يوجد في معدتها طيتان تفرزان مادة 

دبقة من اأجل اأن تحفظ بيو�شها ولكن هناك 

أنواع اأخرى من الهدبي������ات عندها الطيتان  ا

نف�شاهما لكنهما توؤديان وظيفة تنف�شية.

الف�ص���ل العا�ص���ر: م������ا يتعل������ق بالنق�س 

الموجود في ال�شجل الجيولوجي.

الف�شل الحادي ع�شر: ما يتعلق بالتعاقب 

الجيولوجي الخا�س بالكائنات الع�شوية .

الف�ص���ل الثاني والثالث ع�ص���ر: ما يتعلق 

نواع. بالتوزيع الجغرافي لالأ

الف�ص���ل الرابع ع�ص���ر: ال�شالت العرقية 

المتبادل������ة الخا�ش������ة بالكائن������ات الع�شوية: 

جنة وعلم الت�شكل  حفوري وعلم االأ ال�شجل االأ

المورفولوج������ي ومن كل ه������ذه العلوم جلب 

أدلته عن التطور. ا
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كاتب واإعالمي �سوري.  ❁

عالم طاعون الع�صر الإ

ديب علي ح�سن

❁

أكثر قرباً. والعالم  نذهب بعيداً لن�صبح ا

كله قري������ة �صغيرة هك������ذا اأ�صب������ح, وهكذا 

ي������رددون مقوالت لم تعد مج������رد حبر على 

أبداً أو كلمات تق������ال في مهب الريح, ا ورق, ا

اإنم������ا ه������ي م�صطلح������ات ودالالت تتداخل 

كل العالم الحديث كله. فحين صكل العالم الحديث كله. فحين صكل العالم الحديث كله. فحين  صوتتفاعل لت�صوتتفاعل لت�

آة  الف ليلة وليلة عن تلك المرالف ليلة وليلة عن تلك المرا أ أ في ا اكن������ا نقراكن������ا نقرا

حري������ة التي ت������ري من يحمله������ا ما في صحري������ة التي ت������ري من يحمله������ا ما في صحري������ة التي ت������ري من يحمله������ا ما في  صال�صال�

خر م������ن العالم ل������م نكن نتوقع  الط������رف االآ

يكون تلفازاصيكون تلفازاصيكون تلفازاً صنه������ا ربما هي جزء من خيال �صنه������ا ربما هي جزء من خيال � أ ا

كيل العقل صكيل العقل صكيل العقل  صدوات ت�صدوات ت� أ أداة من ا كل يوماصكل يوماصكل يوماً ما ا صوي�صوي�

إواإعادة �صياغة العالم وتوجيهه, وحتى هذه  إو
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�داة لم يك������ن يحلم من اخترعه�داة لم يك������ن يحلم من اخترعه� ب�أن ت�صل  الأ

اإل������ى اأن تكون المربي والموج������ه في البيت 

�ة, وكل مك�ة, وكل مك�ن. ة, وكل مكصة, وكل مكص صرع والمدر�صرع والمدر� ص�رة وال�ص�رة وال�ص� �ي�ي� يصيص صوال�صوال�

يطة صيطة صيطة  صهي������م الب�صهي������م الب� �ن������ت ه������ذه المف�ن������ت ه������ذه المف� �ذا ك�ذا ك� إواإ إو

� تخف������ي وراءه� تخف������ي وراءه� دللت عظيمة  �التي نردده�التي نردده�

� بطوف� بطوف�ن الثورة  إ تنته������ي اإل إ تنته������ي  لليومي ولليومي ول � ب� ب� أ تب������دا

�كي������ل الع�كي������ل الع�لم, ويبدو  كي������ل العصكي������ل العص صالمعرفي������ة التي تعيد ت�صالمعرفي������ة التي تعيد ت�

ص�عالم بمختلف و�ص�عالم بمختلف و�ص�ئله واأدواته هو الموجه  الإ

�كيل, يق������ف وراءه جي�ش من علم�كيل, يق������ف وراءه جي�ش من علم�ء  كيل, يق������ف وراءه جي�ش من علمصكيل, يق������ف وراءه جي�ش من علمص صلهذا الت�صلهذا الت�

ة, تدعمه صة, تدعمه صة, تدعمه  ص�ص� �ي�ي� يصيص صل وال�صل وال� �ع والم�ع والم� ع والم�ع والم� �جتم�جتم شالنف�شالنف�ش وال

�لم متك�لم متك�ملة  �توى الع�توى الع� توى العصتوى العص صت على م�صت على م� ص�مراك������ز درا�ص�مراك������ز درا�ص�

عالم  إن الإن الإ �ذا ك�ذا ك� �ته�ته�, اإ ��ص��ص� � اخت�ص� اخت�ص� �ة, له�ة, له� ة, لهصة, لهص صن�صن� �متج�متج�

ل ن�صدق اأن  �لن�لن� � ب� ب� �ن, فم�ن, فم� �بهذه الخطورة بمك�بهذه الخطورة بمك�

� قرية �صغيرة مهم� قرية �صغيرة مهم� ترامت  �الع�الع�لم اأ�صبح فعاًل

�طرافه�طرافه� وامتدت. اأ

� الذي جعل الع� الذي جعل الع�لم  ش�������ش�������ش ص��ص��ص� وعلى هذا الأ

� ق� ق�درون  �نن�نن� أ �كل������ه قرية �صغيرة يظن المت�كل������ه قرية �صغيرة يظن المت�بع ا

� فيه� فيه� )القري������ة ال�صغيرة(  �على معرفة م�������على معرفة م�������

�حته المتب�حته المتب�عدة  ص�قت م�ص�قت م�ص� ص�لم �ص�لم �ص� �ن الع�ن الع� أ بحكم ا

�ل������ة توا�صل وتف�ل������ة توا�صل وتف�عل  �قت كح�قت كح� ص�, �ص�, �ص� �جغرافي�������جغرافي�������ً

ص�وت�ص�وت�ص�بك, هذا في ج������زء كبير منه �صحيح 

� �صحيح� �صحيح�ً شخر لي�شخر لي�ش واأكيد ولكنه في الوجه الآ

�معه خالل ث������وان من الع�معه خالل ث������وان من الع�لم  معه خالل ث������وان من العصمعه خالل ث������وان من العص ص ت�ص ت� �البت������ة, فم�البت������ة, فم�

ص��ص��ص�ت التلفزة  ص�م������ك على �ص�م������ك على �ص� �م�م� أ وتراه يحدث ا

�و غيره�������و غيره�������, اأكيد اأنك ت������راه, لكن من غير  أ ا

�ب�ب�به,  بصبص ص�ص� أ �نك ق�������نك ق�������در على معرف������ة ا أ ك������د وك������د وؤك������د ا والموالم

أين  إذا يخفي وراءه, واإلى ا إذا يخفي وراءه, و �ذا يحدث وم�ذا يحدث وم� �ولم�ولم�

�شيقودك ويقودنا، وكيف خططوا له، ومن 

المنفذ ولم�شلحة من؟

على هذا، لم تعد القرية ال�شغيرة �شهلة 

المنال بمعرفتك �شوارعها واأزقتها وغاباتها، 

أنها اأمامك تماماً، بل  وال اأرقام منازلها، مع ا

ت������كاد تفتح نافذتك لت�شل������م على كل من في 

القرية، ولكنك اأنت وه������م غرباء على قرب 

الم�شافة التوا�شلي������ة والجغرافية المختزلة 

ن ثم������ة ركاماً ما  عالمي������ة، الأ بالر�شال������ة االإ

يختفي وراء كل تف�شيل من تفا�شيل القرية 

مهما كانت �شغي������رة ومهما كان هو متناهياً 

في ال�شغر.

عالم في تجلياته وتطوراته المت�شارعة  االإ

لم يعد ر�شالة اإعالمية عبر �شحيفة ورقية، 

أو ن�ش������رة اأخبار ت�شمعها هنا وهناك، وال هو  ا

أو اأهزوجة، اإنما ه������و �شلوك وتوجه  اأغني������ة ا

أ�شباب  واإ�شتراتجيات وكل متكام������ل، ي�شنع ا

الحدث ليتفجر في لحظ������ة ما، وهذا لي�س 

أبداً. مر العادي ا باالأ

أو  أ�شباب مبا�شرة ا فلم نعد نتح������دث عن ا

غير مبا�ش������رة لحدث ما هن������ا وهناك، اإنما 

�شار لزام������اً علينا اأن نبح������ث ونتحدث عن 

�شخ اإعالمي تراك������م وبدا واأدى اإلى ما نراه 

على اأر�س الواق������ع اليوم، وهذا ال يتاأتى من 

أبداً، اإنما هو عمل كلي متكامل ير�شم  فراغ ا

ن�شاني  مالمح العالم كل������ه ويعيد الت�شكيل االإ

بمكونات������ه الفكري������ة والعقلي������ة، ومالمح������ه 
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الجغرافية واالجتماعية وبالتالي ال�شيا�شية، 

وير�شم خرائط جديدة لتحل محل الخرائط 

الت������ي كانت ذات يوم في خدم������ة اال�شتعمار 

ن باأ�شلوب اآخر في  الكال�شيك������ي، لتك������ون االآ

أكثر تطوراً وجاذبية  خدمته لكن باأ�شالي������ب ا

وقدرة على اأن تكون فاعلة.

اإعادة ت�سكيل

ميركي، �شكينر  لم يكن عالم النف�������س االأ

أّي  مخطئ������اً حي������ن ق������ال ذات يوم: قل ل������ي ا

دجنه لك، وهن������ا تاأتي اأهمية  �شع������ب تريد الأ

ن�شان������ي(،  كتاب������ه )تكنولوجي������ا ال�شل������وك االإ

وعل������ى فل�شفته هذه ومن خالله������ا، ن�شتنتج 

ن�ش������ان كائن يج������ب تدجينه كما نريد.  اأن االإ

كانت منابع هولي������ود ومدافعها فيما تقدمه 

من اأفالم واأعمال ه������ي في المح�شلة �شكل 

عالمية، ال بل هي  أ�شكال الر�شائ������ل االإ م������ن ا

طالق لما تملكه من و�شائل  اأخطرها على االإ

غراء، والق������درة على التغلغل  الجاذبي������ة واالإ

في العقول حاملة معها غابات من الر�شائل 

وال�شيف������رات التي ال تفك باأقرب وقت،ال بل 

تتحول اإلى ن������وع من ال�شل������وك والوقوع في 

أبيت  أم ا غ������راء وبالتالي فاأنت �شئ������ت ا فخ االإ

ف������ي �شب������اك التدجين الذي يتوج������ه ويعمل 

أ�ش�س را�شخة و�شم������ن مراحل و�شعها  على ا

علماء نف�������س متخ�ش�شون في هذا المجال، 

عالمية اإال  وما م������ن و�شيلة من الو�شائ������ل االإ

وتحمل في ر�شالتها �شيئاً من هذا التدجين، 

تي من الغ������رب، اأو من غيره، فالمح�شلة  االآ

اإذاً اأن ه������ذا ال�شبيب غي������ر المبا�شر -وهنا 

تكمن البراعة- يق������ودك اإلى حيث يريدون، 

ميركي الذي ن�ش������اأ على اإبادة 
فالمجتم������ع االأ

خر وتوجه نحو القيم اال�شتهالكية، و�شمن  االآ

�شع������ار )دعه يعمل دعه يمر( هو اليوم وعبر 

عالم، ا�شتطاع  أولها االإ و�شائل تدجين������ه وا

اأن يجعل هذه القيم عالمية، وبالتالي فاإن 

هذه القرية ال�شغيرة التي ا�شمها العالم 

�شار على �شكانها اأن ي�شتهلكوا ما ينتجه 

لهم راع������ي البقر، وعليهم اأن يعترفوا اأن 

هذا الراعي لي�������س راعياً للبقر وحدها. 

أي�ش������اً، فهم ال يرون اإال ما يراه،  ال، بل لهم ا

وال ي�شمع������ون اإال م������ا يريده������م اأن ي�شمعوه، 

أ�شل�شوا القياد له عبر عملية تربوية  بالتالي ا

�شا�س  عالم ركنه������ا االأ تدجينية معق������دة، االإ

وموجهها عبر البروباغان������دا التي اأ�شبحت 

طاعون الع�شر، ولي�س باإمكانك الفكاك من 

أبداً. أ�شرها ب�شهولة ا ا

حرية في انهيار

اإذا كان العالم يعاد ت�شكيله وفق الهند�شة 

ميركية، وه������ي بالمح�شلة لي�شت هند�شة  االأ

مم  أبداً، فاإنما الكثير من االأ اإن�شانية راقي������ة ا

ر�س تعمل اأي�شاً على مقاومة هذه  و�شعوب االأ

الهند�شة العدوانية وت�شعى لتفكيكها واإقامة 
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جدران ال�شد لرياحه������ا العاتية التي ت�شلنا 

باأ�شكال مختلفة كل �شاع������ة تتبدل وتتحول، 

وبالمقابل ف������اإن الطرف الغ������ازي اإعالمياً، 

عالمية(  خرج علينا ب�شيء ا�شمه )الحرية االإ

وتحدث عما �شماه تدفق المعلومات ب�شهولة 

و�شال�شة، و�شيء من قبيل الحرية ال�شحافية 

عالمي������ة واإلى غير ذل������ك من م�شميات،  واالإ

عالم  لي�شل اإل������ى نقطة يقول فيه������ا: اإنَّ االإ

خر لي�������س حراً، وال يتمتع باأي م�شداقية،  االآ

ولي�س ثمة حري������ة اإعالمية اإال ما ي�شخ عبر 

و�شائل اإعالمه هو، وهكذا راكم هذه المقولة 

عب������ر عقود م������ن الزمن متحدث������اً عن حرية 

اإعالمي������ة، وهو اأول م������ن قمعها وعمل على 

طم�شها، من خالل التزوير والتزييف وتوجيه 

عالمية غي������ر البريئة، ولنلحظ  الر�شائ������ل االإ

عالم الغربي تعمل وفق  اأن جمي������ع و�شائل االإ

مخططات ا�شتعمارية حقيقية ولكنها تملك 

دوات ما  �شاليب واالأ من الخطط والذكاء واالأ

عالمية غير ظاهرة للعيان  يجعل ر�شائلها االإ

باأنها تنفذ مخططات وتجد اأهدافاً اأخرى، 

غي������ر تلك التي يتبجح������ون ويقولون اإنها من 

اأجل الحقيقة وحدها.

فما من اإعالم مهما كان اإال ولديه ر�شالة 

اإعالمي������ة يوؤديه������ا، والر�شالة ه������ذه موجهة 

لخدم������ة مموليه والموؤ�ش�ش������ات التي تدعمه 

ويمثله������ا .واإذا كان ثمة اأمثلة قريبة يجب اأن 

أو دولتين تتبجحان  ن�شي������ر اإليها، ومن بلدين ا

عالمية، وهما بريطانيا  بما �شمي الحرية االإ

مبراطورية التي ل������م تكن ال�شم�س لتغرب  االإ

عنه������ا، والوالي������ات المتحدة الت������ي ال تغرب 

ال�شم�س على جريمة قديمة من جرائمها.

في ح������رب الفوكالند الت������ي وقعت بين 

عالم  رجنتي������ن وبريطاني������ا، ل������م يك������ن االإ االأ

قد تكام������ل بهذا ال�شكل، ولك������ن التلفاز كان 

خرى،  ع������الم االأ مرافقاً وكذل������ك و�شائل االإ

وهم ملحق������ون بالق������ادة الع�شكريين، الذين 

عالميين بالقول:  اختزلوا المعادلة لهوؤالء االإ

نترافق مع������اً اأهاًل بكم، تر�شلون اأخباراً نعم، 

لكن كل �شيء عن طريقنا، بمعنى اآخر يجب 

اأن يمر عب������ر الم�شفاة الع�شكرية التي تقود 

مثلة كثيرة على  رجنتين، واالأ العدوان على االأ

أكاذيب  م������ا �شخته اإذاعة لندن من اأ�شاليل وا

أنَّها حقائق اإلى حين  اأخذها الكثيرون على ا

م������ن الزمن، وحين جاء وقت ك�شف الحقائق 

أنه������ا لم تك������ن دقيقة تمام������اً، هذا  اأعلن������ت ا

الم�شطلح المف�شل عندهم، عدم الدقة.

ولى والثانية، كان  وفي حربي الخليج االأ

عالميين الغربيين يرافق الغزو  جي�س من االإ

ميركي للعراق، ولكنه كان تحت اإمرة قادة 
االأ

المعارك، فم������ا من قائد كتيب������ة دبابات اإال 

ويرافقه اإعالميون، وكان������ت الرقابة عليهم 

اأكثر من االهتمام ب�شي������ر المعارك، وما من 

تقرير يخرج اأو �شورة اأو خبر، اإال ويجب اأن 

يمهر بتوقيع القائد الذي ي�شرف على العمل، 
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وق�س على ذلك في اأنحاء العالم كافة.

مر هو اإخراج الخبر 
لكن المختلف في االأ

عالمي������ة، والقدرة المهنية التي  والر�شالة االإ

توظ������ف كل �ش������يء وت�شتثم������ره لتجعلك اأمام 

أو  خب������ر تظن اأن الباط������ل ال ياأتيه من اأمامه ا

عالم  م������ن خلفه، وهنا �شر الظهور بمظهر االإ

الحر المنافح ع������ن القيم التي يتبجحون بها 

وهذا ما توقف عن������ده الدكتور �شباح يا�شين 

عالم  ف������ي كتابه الهام الذي حمل عنوان: )االإ

حري������ة في انهي������ار(، وذهب اإل������ى القول: اإن 

أ�شهم من دون ق�شد في  نج������از العلمي قد ا االإ

عالم وعلى  ت�شدي������د القب�شة على حري������ة االإ

أ�شهم التلغراف في زيادة  �شبيل المثال، فقد ا

التحكم المركزي الذي �شمن و�شول الر�شائل 

ن�شان من اإي�شالها بالو�شائل  قبل اأن يتمكن االإ

أنواعاً  أتاح ا آنذاك، وهذا ا التي كانت �شائ������دة ا

عّدة م������ن المنع الق�شري وقطع الطريق اأمام 

عالمية، وي�شيف من المعلوم اأن  الر�شائل االإ

بع�������س الحكومات ال تتي������ح ا�شتخدام اأجهزة 

نترنت من دون مرورها عبر محتكم محلي  االإ

باإ�ش������راف م�شبق ي�شم������ح اأو ال ي�شمح بمرور 

الر�شائل باتجاهين وهذه ال�شيطرة قد تكون 

معلنة، اأو غير معلنة في الوقت ذاته.

اإنَّ ال�شيط������رة القائم������ة الي������وم بف�ش������ل 

التف������وق التقن������ي تتي������ح للوالي������ات المتحدة 

ميركي������ة وبموج������ب نظ������ام تن�شت خا�س  االأ

قمار  ا�شم������ه )اال�شطفاف( التج�ش�س عبر االأ

ال�شناعي������ة ال������ذي يوفر اإمكاني������ة اعترا�س 

اأعداد هائل������ة من االت�شاالت م������ن دون اأي 

تميي������ز، وعلى الرغم م������ن كثافة االت�شاالت 

لياف الب�شرية فاإن غربلة  التي تتم عب������ر االأ

وتحليل وربما حجب الر�شائل يقوم به جي�س 

م������ن المخت�شين الذين تتلخ�س مهمتهم في 

ر�شد االت�شاالت والر�شائل والمعلومات بين 

جهات محددة ومعلومة وغيرها مما يقع في 

�شباكه������م، ويخل�س يا�شين اإلى القول: ولغاية 

ن ف������اإن التف������وق التقني م������ا زال ل�شالح  االآ

عملي������ة اإح������كام الرقابة على حري������ة الراأي 

ع������الم، وكل المحاوالت التي تحدث من  واالإ

فالت من ذلك القيد تبقى  اأج������ل التحرر واالإ

جزئية ومحدودة، بل اإن الجزء الجوهري من 

لغاء  أو االإ أو الحجب ا آلي������ات الحق في المنع ا ا

ما زال بيد القوى الت������ي ت�شعى اإلى الهيمنة 

عل������ى العالم، وهي وحده������ا التي تملك حق 

المرور الحر على الطرق التي تقطع العالم 

ط������والً وعر�ش������اً، ولذلك ف������اإن الحديث عن 

م�شاألة حدود الحري������ة ال�شخ�شية اأو حدود 

حرية الراأي العام، ومن �شمنها حرية 

عالم �شيبقى رهن نتائج ال�شراع  و�شائل االإ

المحت������دم من اأجل تفكيك القي������ود، وتاأكيد 

أ�شكاله و�شوره. الحق في التعبير بكل ا

ه������ذه الروؤي������ة التي خل�������س اإليها �شباح 

أب������داً فنعوم  يا�شي������ن لي�ش������ت روؤيته وح������ده ا

ت�شوم�شكي يذه������ب اإلى الق������ول اإن الهيمنة 
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ميركية اأعطته������ا القوة التي  عالمي������ة االأ االإ

ن ولي�س بعي������داً عن ذلك تلك  تتمت������ع بها االآ

الحكاية المروية من تراثنا العربي ومفادها 

اإن الطاعون �شرب مدينة من المدن، وحين 

خ������رج منه������ا ثمة م������ن التقاه وقال ل������ه، اأما 

كان يكفي������ك اأن تهلك ن�ش������ف المدينة؟ فرد 

الطاع������ون: م������ا اأهلكت اإال قلي������اًل منها لكن 

الخوف هو ال������ذي اأهلكهم، وحالنا في هذا 

أي�شاً،  العال������م الذي بمقدار ما �شغ������ر �شاق ا

عالمية  عالم والبروباغاندا االإ حالن������ا من االإ

أنها تهدم البلدان والمدن وتفتك بها قبل اأي  ا

غزو ع�شكري.

والي������وم يتمظهر ه������ذا الت�شليل وال�شخ 

عالم������ي القذر باأ�شنع �ش������وره، من خالل  االإ

عالمية التي ت�ش������ن على �شورية  الح������رب االإ

أربع �شنوات، وقد ظه������ر الت�شليل بكل  من������ذ ا

أ�شلوباً مهما كان �شغيراً  موبقاته، ولم يترك ا

أ�شماه:  أو دنيئ������اً اإال وا�شتخدمه، ب������دءاً مما ا ا

�شاهد عيان، مروراً بالنا�شطين، وو�شوالً اإلى 

ا�شتخدام التقنيات كافة في عملية الت�شليل 

ه������ذه لتت������وج بالفبرك������ة و�شناع������ة الحدث 

وتوجيه������ه اإلى حيث يري������دون، وثمة تقنيات 

للتوا�شل االجتماعي و�شعت في خدمة هذا 

عالم������ي ال�شر�س، من المحمول،  العدوان االإ

اإلى اأجهزة اإر�ش������ال �شغيرة تو�شع في مكان 

غير مرئ������ي اإلى �شب������كات ب������ث ف�شائي، ال 

حد اعترا�شه������ا ناهيك عن �شرائح  يمك������ن الأ

أو م������ا �شمي رقائ������ق اإلكترونية  اإلكتروني������ة، ا

تعم������ل على الجذب واإر�ش������اد الطائرات وما 

اإلى ذلك، م������ن و�شائل ت�شلي������ل، لقد تحول 

الجميع اإلى نا�شطين اإعالميين لكن من دون 

عالم الذي يدافع عن  مكافاأة الفر�������س، فاالإ

الوطن �شّدت اأمامه �شبل الف�شاء، وقطع بثه 

قمار  ألغ������ي ا�شتراكه في االأ مرات ومرات، وا

ال�شناعية التي يبث من خاللها، على الرغم 

من ع������دم م�شروعية وقانوني������ة ذلك، لكنها 

عالمية الت������ي ال تعرف اأخالقاً،  الح������رب االإ

عراف وال يهمها  فهي ال تتقيد بالمواثيق واالأ

في المح�شل������ة اإال اأن تخدم اأهدافاً وجدت 

واأعدت من اأجل اأن تكون راأ�س حربتها.

أ�شميناه تجاوزاً طاعون  عالم ال������ذي ا واالإ

أو تلفازاً، وال هو  الع�ش������ر، لم يعد �شحيف������ة ا

محط������ة اإذاعية، هو كل م������ا يحيط بنا، في 

منازلنا، عملن������ا، مدار�شنا، غرف نومنا، اإنه 

هاتفنا المحم������ول وال�شبكة العنكبوتية، وهو 

)الوت�������س اأب( و)الفايبر( والر�شائل الن�شية، 

�شاعة ال�شفوية وهو كل حديث مهما  وهو االإ

أم لم ي�ش������ح، كله في  أو كبر، �ش������ح ا �شغ������ر ا

المح�شلة اإعالم ل������ه غاياته واأهدافه، فثمة 

اإع������الم ال يتجاوز اأن يك������ون اإعالناً تجارياً، 

أ�شرنا  خر له غايات������ه واأهدافه وقد ا وه������و االآ

اإليه������ا، وكل يوم ثمة تقني������ات جديدة تدخل 

القائم������ة لت�شكل عام������اًل اإ�شافياً من عوامل 

أنه الم�شهد  عالم������ي الذي يبدو ا الت�شليل االإ
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الطاغ������ي على ال�شاح������ة العالمية، اأمام هذا 

ل العالم اإلى متاهات لم  الطوفان ال������ذي حوَّ

يعد من الممكن اأن تع������رف ما الذي يجري 

حتى داخل بيتك، فكيف بهذا العالم متناهي 

الكبر، على الرغ������م من تقاربه توا�شاًل، ولم 

يع������د م������ن الممك������ن الحديث ال ع������ن رقابة 

اإعالمي������ة وال ع������ن حرية اإعالمي������ة بالوقت 

ذات������ه، فكالهما �ش������ارا متداخلين، وبالتالي 

فنح������ن اأمام عالم ي������زداد ابتعاداً عن الواقع 

وتغيب في������ه الحقيقة، والطاعون الذي فتك 

بربع �شكان المدينة هو اليوم يفتك بهم كلهم 

عالمية التي  لكنه طاعون البروباغان������دا االإ

ت�شنع وتجهز وت�شخ������ر لها اأحدث التقنيات 

ونظريات علم النف�س، وربما هذا ما يدفعنا 

ل�شرورة البحث عن �شيء ا�شمه علم النف�س 

الف�شائ������ي والحدي������ث عنه، وق������د �شدرت 

درا�ش������ات قليلة في ه������ذا المجال، وتحدثت 

ع������ن الف�شاء المعلوماتي الذي هو في نهاية 

المطاف ر�شائل اإعالمي������ة، فمن هو القادر 

على تمتين الجدران والتح�شين الذاتي �شد 

ن�شاني، �شكينر، �شدر �شمن �شل�شلة عالم المعرفة الكويتية. تكنولوجيا ال�شلوك االإ  -1

بحاث والن�شر. عالم حرية في انهيار، دكتور �شباح يا�شين، ال�شبكة العربية لالأ االإ  -2
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رئي�س الجمعية الكونية ال�سورية.   ❁

يطة ومبا�شرةشيطة ومبا�شرةشيطة ومبا�شرة شالت علمية ب�شالت علمية ب� الت علمية ب�والت علمية ب�وؤ اشاشا شت�شت�

فايز فوق العادة

❁

 تعمل المنظومة الع�صبية على تحقيق 

ا������اق دائم مع المحيط، لذا يا������اق دائم مع المحيط، لذا ياألف اأحدنا  ������اق دائم مع المحيط، لذا يص������اق دائم مع المحيط، لذا يص صات�صات�

كل الظواه������ر الطبيعية م������ن حوله، وقلما 

صال ب�صال ب�صاأنها. اإذا حدث  ل ب�ول ب�وؤ اصاصا صي ت�صي ت� يخطر ببال������ه اأ

يطاصيطاصيطاً صنه يبدو ب�صنه يبدو ب� ال، فال، فاإ ل، فول، فوؤ اصاصا صرح مثل هذا الت�صرح مثل هذا الت� رح مثل هذا الت�وطرح مثل هذا الت�وُط

إمر، اإنَّ البحث عن  إمر، 
ولى. واقع الأ للوهل������ة الأ

ي بمراجع������ة ف�صول متباينة صي بمراجع������ة ف�صول متباينة صي بمراجع������ة ف�صول متباينة  صجابة يق�صجابة يق� الإ

من علوم عّدة.

للماذا للماذا ل توجد قمة في العالم اأعلى من 

ت؟ صت؟ صت؟ اإذا بلغ ارتفاع جبل قيمة  صيفر�صيفر� إقمة جبل اإ إقمة جبل 

اأعلى من القيمة الحرجة التي تكافئ ثالثين 

غط الواقع على قاعدة صغط الواقع على قاعدة صغط الواقع على قاعدة  ص ال�ص ال� ا، فا، فاإنَّ كيلو متراً

إدي �إدي �إلى �سيالن  ؤثي������ر ثقله ي�������ؤدي �ثي������ر ثقله ي�������دي �ثي������ر ثقله ي�������ؤ أ �لجب������ل بت�

ع �ع �ع  �الرتف�الرتف �لى م�لى م�دون � إلجبل �إلجبل �إ �ص ��ص ��ص � �عدة فيغ�عدة فيغ �لق�لق� �

�لحرج.
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لذ� البد �أن يكون �رتفاع �أي جبل �أقل من 

ن �لجذب �لثقالي  الأ � نظ������ر� نظ������ر�ً �ثالثين كيلومتر�ثالثين كيلومتر�ً

عل������ى �سطح كوكب �لمري������خ �أقل من �لجذب 

ر�ض،  �لثقال������ي �لمناظر على �سطح كوكب �الأ

افافاإن جبال �لمري������خ تبلغ �رتفاعات �أعلى من 

�ل�سبب  ر�ض. لهذ� �رتفاعات جبال كوكب �الأ

نجد على �سطح كوك������ب �لمريخ بركان جبل 

�لذي يتجاوز ثالثين كيلو متر�لذي يتجاوز ثالثين كيلو متر�ً في  � ضوليمب�ضوليمب�ض �أ

�رتفاعه. يغطي �لبركان �متد�د�ً على �سطح 

إلمري������خ يتج������اوز �ستمئة كيلومت������ر. �إلمري������خ يتج������اوز �ستمئة كيلومت������ر. �إن لكل  �

ة به الرتفاع سة به الرتفاع سة به الرتفاع �لجبال  سكوكب قيمة حرجة خا�سكوكب قيمة حرجة خا�

نوعاسنوعاسنوعاً من  سن كان �سطح������ه م�سن كان �سطح������ه م� إعل������ى �سطحه �إعل������ى �سطحه �إ

�لياب�سة.

�لملح على �لطرقات  ض يجري ر�ض يجري ر�ض لماذ�

اف ساف ساف  سلجليد؟ عندم������ا ي�سلجليد؟ عندم������ا ي� �لت������ي يغطيه������ا �

إلم������اء يلزم �إلم������اء يلزم �إز�ل������ة مزيد من  إلمل������ح �إلمل������ح �إلى � �

�لحر�لحر�رة ك������ي يبلغ �لمزيج درجة �لتجمد.  �

� تنخف�ض درجة ح������ر� تنخف�ض درجة ح������ر�رة �لتجمد.  هك������ذ�

ان تتباطان تتباطاأ جزيئ������ات �لماء كي يبد�أ أ الب������د �

اساساً على رفع  سي�سي� أ تبلور �لجليد. يعمل �لملح �

�لماء. نظر�لماء. نظر�ً النجذ�ب  �درجة حر�درجة حر�رة غليان �

جزيئات �لماء �إل������ى جزيئات �لملح يجب 

ل �سرعة حركة جزيئات سل �سرعة حركة جزيئات سل �سرعة حركة جزيئات �لماء �إلى  سن ت�سن ت� أ �

قيمة �أعلى من �لقيمة �لمعتادة كي تفلت 

إل�سط������ح وتتحول �إل�سط������ح وتتحول �إلى بخ������ار. يعمل  م������ن �

اد ساد ساد �لتجمد �لم�ستخدم في �ل�سيار�ت  سم�سم�

أ نف�سه. وفق �لمبد�

�شجار  كي������ف ترتف������ع الع�ش������ارة ف������ي االأ

�شجار البا�شقة؟ ي�شل ارتفاع  وخا�شة في االأ

�شجار اإلى مئة وثمانية اأمتار. هناك 
بع�س االأ

فارق ف������ي ال�شغط بين الجذور والقمة فهل 

تعم������ل ال�شجرة عمل م�شخ������ة خا�شة؟ واإذا 

م������ر كذلك اأال يج������ب اأن يكون الحد  كان االأ

�شجار ع�شرة اأمتار وهو  ق�ش������ى الرتفاع االأ االأ

نَّ 
أ ق�شى للم�شخة الما�شة. البد ا االرتفاع االأ

مر، اإنَّ ال�شغط 
آلية مختلفة. واقع االأ هناك ا

جزاء العليا  الجوي ال يدفع الع�شارة اإلى االأ

�شج������ار كما كان يظ������ن فيما م�شى.  م������ن االأ

يعتقد العلماء اليوم اأن انتقال الع�شارة يُعزى 

اإل������ى �شغط �شالب فعندم������ا تتبخر جزيئات 

وراق تتح������رك جزيئات اأخرى  الماء م������ن االأ

وراق لتحل محلها. تعمل قوة  اإل������ى �شطوح االأ

جزيئية �شديدة على ج������ذب عمود الع�شارة 

وراق. على فترفعه الجذور اإلى االأ
نحو االأ

ر�س حول  هل حقاً اأن �شرع������ة دوران االأ

محورها ثابتة؟ وجد العلماء منذ ثالثينيات 

نَّ ال�شرعة المذكورة لي�شت 
أ القرن الما�شي ا

ثابت������ة، اإذ وج������د اأن طول الي������وم يتغير على 

يام في �شه������ر كانون الثاني  مدى الع������ام فاالأ

يام في �شهر  اأط������ول بمقادير طفيفة م������ن االأ

تم������وز. عندما و�شع������ت �شاع������ات الكوارتز 

أربعينيات  البلوري������ة مو�شع اال�شتعمال ف������ي ا

وخم�شيني������ات الق������رن الما�ش������ي لوحظ������ت 

تغي������رات اأخ������رى نظامي������ة في ط������ول اليوم 
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أ�شهر و�شهراً  تكاف������ئ اأدوارها الزمنية �شت������ة ا

أ�شبوعين. كانت هذه التغيرات في  واح������داً وا

ج������زء منها مرتبطة على نح������ٍو وا�شح بالمد 

والجزر، ذلك اأن التجاذب التثاقلي المتغير 

ر�س والقمر يغير  في منظوم������ة ال�شم�س واالأ

ر�������س وبالتال������ي يغير م������ن �شرعة  �ش������كل االأ

خرى  �شباب االأ دورانها حول نف�شه������ا. من االأ

ر�س ح������ول نف�شها،  لتغير �شرع������ة دوران االأ

نذكر عل������ى �شبي������ل المثال ظاه������رة النينو. 

تح������دث الظاهرة في فت������رات غير منتظمة 

تتراوح بين �شنتين و�شت �شنوات تكف الرياح 

أثناءه������ا المتجهة نحو الغرب في  التجارية ا

المنطق������ة اال�شتوائية م������ن المحيط الهادي 

عن الهبوب وحين������ذاك يت�شارع �شطح الماء 

الدافئ، الذي يُدفع عادة بهذه الرياح باتجاه 

غرب المحيط الهادي، �شوب ال�شرق نا�شراً 

الدفء ف������ي �شطح البحر بعيداً عن �شواحل 

اأميركا الجنوبية. ترتبط هذه التغيرات في 

المحيط والجو بتبدالت عالمية في اأنماط 

الرياح والطق�س. عندما تبلغ ظاهرة النينو 

ذروتها فاإن كمية الحرك������ة الزاوية للغالف 

الجوي تبلغ ذروتها كذلك، وعندئذ يُخّف�س 

انتقال كمية الحركة الزاوية من الق�شرة اإلى 

ر�س حول  الغالف الج������وي �شرعة دوران االأ

نف�شها مما ي������وؤدي اإلى زيادة في طول اليوم 

أل������ف جزء من  بحوال������ى ثالثة اأج������زاء من ا

خرى التي  �شب������اب االأ الثاني������ة. نذكر من االأ

ر�س  توؤدي اإلى تغيرات في �شرعة دوران االأ

حول نف�شه������ا: التاأثيرات المديدة والمتغيرة 

الناجمة عن دورة ال�شم�س حول مركز مجرة 

درب التبان������ة والتي ت�شتغ������رق حوالى مئتين 

وخم�شين مليون �شن������ة، التفجيرات النووية، 

ر�س ب�شكل  اإع������ادة توزيع الكتل في كوكب االأ

طبيع������ي اأو �شنع������ي، ازدياد ع������دد التوابع 

ر�س و�شواها. ال�شنعية التي تدور حول االأ

ماذا عن درج������ة ح������رارة الف�شاء الذي 

يتحرك رائد الف�شاء عب������ره؟ لو حمل رائد 

الف�ش������اء مقيا�ش������اً لدرجات الح������رارة، فكم 

تكون قراءة المقيا�س يا تُرى؟ يمت�س جانب 

�شعاع  رائد الف�شاء ال������ذي يواجه ال�شم�س االإ

�شعاع يُ�شّخن رائد الف�شاء.  الحراري وهذا االإ

كم������ا اإن رائد الف�شاء ي�شدر اإ�شعاعاً حرارياً 

من �شط������ح ج�شم������ه باأكمله. هك������ذا ي�شخن 

الجانب الم�شم�س من بذت������ه ويبرد الجانب 

الظلي������ل منه������ا. ي������زود رائد الف�ش������اء عادة 

بوحدات لتكييف اله������واء. اإذا و�شع مقيا�س 

درجات الحرارة في الف�شاء فاإنه يدفاأ حتى 

ي�شبح ما يمت�شه من الح������رارة م�شاوياً لما 

ي�شع������ه. اإذا كان المقيا�س عل������ى م�شافة من 

ر�س عنها فاإن قراءة  ال�شم�س ت�شاوي بعد االأ

المقيا�س تكون مكافئة لدرجة حرارة الغرفة 

تقريباً وتتوقف على ن�شبة الجزء من المقيا�س 

ثر ذاته  المواجه لل�شم�س. ي�شت�شعر اأحدنا االأ

عندما يقف بالقرب من المدفاأة.
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كيف ت�شتقر الغوا�شة في اأعماق البحار؟ 

يمكن للغوا�ش������ة اأن تهبط ب�شحب الماء اإلى 

باطنها كي تزيد كتلته������ا. اأما دفع الماء اإلى 

خارج الغوا�شة با�شتخدام الهواء الم�شغوط 

فاإنه يقلل الكتلة كي ت�شعد الغوا�شة. يجب 

اأن تزيد كثافة ماء البحر بزيادة العمق عند 

من�شوب الغو�س ليتحقق ا�شتقرار الغوا�شة. 

فاإذا تحركت الغوا�ش������ىة حركة �شغيرة اإلى 

عل������ى اأعادته������ا قوة مح�شل������ة تعمل نحو  االأ

�شفل فاإن  �شفل. واإذا تحركت قلياًل اإلى االأ
االأ

على.  اتجاه الق������وة المح�شلة ي�شبح نحو االأ

تتنا�شب الكثافة عك�شاً مع درجة حرارة الماء 

وطرداً مع ملوحته وكالهما ينخف�س بزيادة 

العمق. يمكن للغوا�شة اأن تجد ب�شع طبقات 

مائي������ة بين العمقي������ن /25/ متراً و /200/ 

متر تح������ت ال�شطح تنخف�������س عندها درجة 

الح������رارة مع العمق بمعدل �شريع وبما يكفي 

لموازن������ة االنخفا�س ف������ي الملوحة وبالتالي 

تحقيق ا�شتقرار الغوا�شة.

ال يت������ردد اأحدنا بلب�������س مالب�شه عندما 

تكون درجة حرارتها قريبة من درجة حرارة 

الغرف������ة اأي حوالى ع�شرين درجة مئوية فوق 

ال�شفر. لكن ماذا ع������ن الجلو�س في حو�س 

ا�شتحمام ج������اف عند درجة الحرارة نف�شها؟ 

ح�شا�س بب������رودة ج�شم لي�س  يتوق������ف مدى االإ

فقط عل������ى درجة حرارته ب������ل على تو�شيله 

أي�شاً. اإذا لم�س اأحدنا ج�شماً بارداً  الحراري ا

باإ�شبعه، فاإن الج�شم البارد �شرعان ما يك�شب 

�شبع التي تم�شه،  الحرارة بالتو�شيل م������ن االإ

في�شعر اأحدنا اإذ ذاك بالبرودة في اإ�شبعه.

لماذا يبقى الثلج جامداً مدة اأطول اإذا ما 

جرى لفه بقطع������ة من الورق المبلل؟ عندما 

يكون الجليد في الظروف الطبيعية معر�شاً 

لتاأثير الهواء ب�شكل مبا�شر، فاإن الماء ي�شيل 

م������ن الجليد حالما يذوب بع�س الجليد. اأما 

اإذا اأحي������ط الجليد بقطع������ة مبللة من الورق 

فاإن الحرارة الخارجية القادمة من المحيط 

الب������د واأن تعبر الطبقة المائي������ة في قطعة 

الورق المبللة. يعني ذلك اأن انتقال الحرارة 

م������ن المحيط اإلى الجليد �شيجري بمعدالت 

اأقل مما يوؤدي اإلى اإبطاء ذوبان الجليد.

اإذا ُحّرك������ت القه������وة وه������ي �شاخنة في 

الفنج������ان بالملعق������ة حتى تنتظ������م حركتها 

الدورانية ث������م جرى �شب الحليب البارد في 

أما اإذا  المركز تتكون دوامة في ذلك المركز. ا

كان الحليب �شاخناً فاإن الدوامة ال تتكون. ما 

هو ال�شبب في هذه الظاهرة الطريفة. يهبط 

ن  تي������ار الحليب البارد في القهوة ال�شاخنة الأ

كثافة الحلي������ب البارد اأكبر من كثافة القهوة 

عمدة الدوامية الحادثة  ويحمل الحلي������ب االأ

نابيب  في القه������وة الدائرة. تمتط ه������ذه االأ

بفعل هبوطها مما يزي������د �شرعة الدوامات. 

أما اإذا �ُشب حلي������ب �شاخن في القهوة فاإنه  ا

قل ال يهب������ط ب�شرعة  أو عل������ى االأ ال يهب������ط ا
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كبي������رة واإذا كان الحليب ال�شاخن اأقل كثافة 

نابيب الدوامية المحمولة  من القهوة فاإن االأ

تنكم�س طوالً فتقل �شرعة الدوران.

لعله������ا تجرب������ة ماألوفة اأن ي�ش������ع اأحدنا 

قطعة م������ن الورق المقوى ف������وق فوهة كوب 

م������اء ثم يقلب الكوب مثبت������اً قطعة الورق ثم 

يرفع ي������ده فتبقى القطعة في مكانها. نف�شر 

فيمايل������ي ه������ذه الظاهرة. توؤث������ر قوتان في 

قطعة الورق المقوى، وهما ال�شغط الجوي 

والتوتر ال�شطحي فما اإن يُقلب الكوب حتى 

يهبط عمود الم������اء قلياًل حا�شراً الهواء في 

الكوب عن������د �شغط اأقل م������ن �شغط الهواء 

خارج الك������وب. تنتج عن الفرق بين ال�شغط 

عند قمة عمود الم������اء وقاعدته قوة تحفظ 

الماء في مكانه �شد ثقله. هناك قوة اإ�شافية 

اأخرى ناتجة عن التوتر ال�شطحي بين الماء 

وقطع������ة ال������ورق المقوى وكذل������ك بين الماء 

والزج������اج. اإذا اأعيدت التجرب������ة با�شتخدام 

أنبوب زجاجي طوي������ل ي�شاوي طوله حوالى  ا

مر،  أربع������ة �شم يختلف االأ �شتين �شم وقطره ا

أو  ففي هذه الحالة يتوق������ف ا�شتقرار الماء ا

نبوب،  عدمه، ف������ي حالة الو�شع المقلوب لالأ

نبوب مملوءاً اإلى 
على كمية الماء. اإذا كان االأ

أو فارغاً تقريباً ت�شتقر قطعة الورق  حافت������ه ا

أما اإذا كان الماء  نبوب. ا
المقوى عند قلب االأ

نبوب فقط فاإنه ين�شكب فور  يمالأ ن�شف االأ

نبوب. قلب االأ

آتين متجاورتين  اإذا وقف اأحدنا اأمام مرا

خيل������ة المتكون������ة؟ كيف  فما ه������و ع������دد االأ

يتوقف هذا الع������دد على الزاوية المح�شورة 

آتين؟ هل يوؤث������ر مكان الوقوف في  بي������ن المرا

خيل������ة؟ اإذا كان لمو�شع الوقوف اأي 
عدد االأ

تاأثي������ر فاأين يجب الوق������وف بهدف م�شاهدة 

مر في حالة  خيلة؟ ه������ل ينطبق االأ معظم االأ

خيلة لج�شم قريب من مكان  م�شاهدة عدد االأ

الوق������وف؟ ال توجد معادلة واحدة تربط بين 

آتين  خيلة التي يمكن اأن تتكون في مرا عدد االأ

آتين  وبين الزاوية المح�شورة بين هاتين المرا

وموقع الج�شم بالن�شبة لهما. هناك اأكثر من 

معادل������ة وتتميز بع�س المع������ادالت في هذا 

خرى. ال�شياق بكونها اأكمل من المعادالت االأ

�شجار اأعمدة �شوداء  غالباً ما تتكون فوق االأ

أثن������اء الغروب، كيف تُف�ش������ر هذه الظاهرة؟  ا

عمدة المذكورة ت�شبه  على الرغ������م من اأن االأ

أنها  الدخ������ان اإاّل اأن الفح�س الدقيق يك�شف ا

أ�شراب كثيفة من الح�شرات -البعو�س عادة-  ا

أ�شية  عمدة را �شجار. وهذه االأ تجمعت فوق االأ

وا�شحة التحديد ب������ل من الممكن اأن توحي 

بوجود ن������ار �شغيرة م�شتعلة ف������وق ال�شجرة. 

م������ر اإن ال�شج������رة تعم������ل عند بدء 
واق������ع االأ

الم�شاء عمل م�شتودع لله������واء الدافئ الذي 

يت�شاع������د من ال�شجرة في تي������ار حمل على 

�شكل الري�شة. تنجذب الح�شرات اإلى الهواء 

الدافئ الذي يت�شاعد من ال�شجرة بل وربما 
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أي�ش������اً اإلى قطرات الم������اء التي تتكاثف في  ا

أثناء �شعوده.  تيار الحمل عندما يبرد الهواء ا

عمدة فوق هوائيات التلفاز  �شوهدت تلك االأ

أكث������ر من مرة هرع  ب������راج العالية. وفي ا واالأ

خماد حريق فوق برج وتبين  طفاء الإ رجال االإ

اأن العمود الظاهر فوق البرج لم يكن عمود 

دخان بل ح�شرات.

تظه������ر على الطرق الت������ي ت�شير عليها 

ال�شيارات بق������ع زيتية على �ش������كل حلقات 

ويكون الجزء المرك������زي من الحلقة خالياً 

من الزيت، هذا اإن كانت �شرعات ال�شيارات 

كبي������رة، اأما عل������ى طرق الم������رور البطيء 

فتكون البقع الزيتية لطخاً وح�شب. عندما 

ت�شق������ط قط������رة الزيت من ال�شي������ارة تعمل 

مقاومة الهواء على مطها ونفخها في �شكل 

أ�شب������ه بقبعة الطاهي. ينفجر  قبعة كروية ا

بع������د ذلك مركز ه������ذا الت�شكي������ل المنتفخ 

بفعل ا�شتمرار التمدد. لهذا ال�شبب بالذات 

يتخ������ذ الزيت عند �شقوط������ه على الطريق 

�ش������كل الكعكة الحلقية. ال تمتط وال تنتفخ 

قطرة الزي������ت ال�شاقط������ة اإن كانت �شرعة 

ال�شيارة منخف�ش������ة وت�شقط ب�شكل لطخة 

على الطريق.

ألياف  نخت������م ه������ذا البح������ث بتعري������ف ا

أ�ش������كال خيطية من الكربون  الكرب������ون. اإنها ا

يت������راوح قط������ر الليف الواحد م������ن �شتة اإلى 

أو تُ�شحب  لياف ا ع�شرة ميكرومت������ر. تُغزل االأ

حي������ث ت�شم كل جديلة م������ن األف اإلى ن�شف 

لياف بعطالتها  لياف. تتميز االأ مليون من االأ

الحرارية واإل������ى حد ما بعطالتها الكيميائية 

وه������ي خفيفة الوزن ومرن������ة ومو�شلة جيدة 

للكهرب������اء والح������رارة وتختلف ع������ن بع�شها 

لياف بتفحيم  بق�شاوته������ا وقوتها. تُ�شن������ع االأ

مغ������ازل م������ن البوليمي������رات الع�شوي������ة. اإن 

لي������اف الكربونية هي ما  أه������م �شمة تميز االأ ا

يع������رف بالتوجه المف�شل، اأي مدى انحراف 

أو الغرافيت  البل������ورات الدقيق������ة للكرب������ون ا

بالن�شبة لمحور الليف.
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كاتب ومترجم. ❁

�أخبار علمية

ترجمة: محمد الدنيا

❁

�سفينة اإلى النجوم عام 2100م

من �لمقرر للعام 2100م �أن تقلع �سفينة 

خا�ص متجهة سخا�ص متجهة سخا�ص متجهة  س�س� �ف �ف �لأ ائية وعلى متنها �سائية وعلى متنها �سائية وعلى متنها �آل سف�سف�

م�سية �سم�سية �سم�سية �أخرى. هل هو خيال  سل������ى مجموعة �سل������ى مجموعة � �إ

علم������ي؟ ال، فالعلم������اء يفك������رون جدياً بهذا 

الم�شروع على المدى الطويل. 

ر�������ض اأن تنطفئ خالل  الذا ما ق������در لالذا ما ق������در لالأ اإ

ر  ر شر شّ شن البع�������ض يح�شن البع�������ض يح� االق������رون القادم������ة، ف������االق������رون القادم������ة، ف������اإ
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لم������ا بعد ذل������ك. ال عالقة لوكال������ة الف�ضاء 

ا« وبرامجها الطموحة بهذا ضا« وبرامجها الطموحة بهذا ضا« وبرامجها الطموحة بهذا  ضميركي������ة »نا�ضميركي������ة »نا� االأ

أي�ضاً لبرنامج »مار�س  مر، وال دخل في������ه ا االأ

تيطان المريخ ضتيطان المريخ ضتيطان المريخ  ضلى ا�ضلى ا� روعه الهادف ضروعه الهادف ضروعه الهادف اإ ضون« وم�ضون« وم�

نوات قادمة. الحديث ضنوات قادمة. الحديث ضنوات قادمة. الحديث  ضر �ضر � ر �ضر �ض ضن وحتى ع�ضن وحتى ع� من االآ

بحار ما  التكر�س لالتكر�س لالإ تكر�س لضتكر�س لض ضهنا جدي ح������ول مركبة �ضهنا جدي ح������ول مركبة �

ية. ضية. ضية.  ضم�ضم� م�ضم�ض ضوراء منظومتنا ال�ضوراء منظومتنا ال�

وا كتاب ضوا كتاب ضوا كتاب  ض������روع لي�ض������روع لي� ������روع لي�ض������روع لي�ض ضاركون في الم�ضاركون في الم� اركون في الم�ضاركون في الم�ض ضوالم�ضوالم�

يات ضيات ضيات  ضخيال علمي بل باحثين من مختلف الجن�ضخيال علمي بل باحثين من مختلف الجن�

بدع������م من عدد م������ن الجامع������ات، كجامعة 

فون������ة«، ضفون������ة«، ضفون������ة«،  البريطاني������ة. »بر� البريطاني������ة. »بر�ض  ض  Greenwich
سر�سر�س طح اضطح اضطح االأ ضلى �ضلى � له������ة التي جلبت الربيع اإ االإ

ت������اء في عوالم ما تحت ضت������اء في عوالم ما تحت ضت������اء في عوالم ما تحت  ضم�ضت ال�ضم�ضت ال� بع������د اأن اأ

م الرمزي ضم الرمزي ضم الرمزي  ضطورة، هو اال�ضطورة، هو اال� طورة، هو اال�ضطورة، هو اال�ض ض�ض� ب اضب اضب االأ ض، ح�ض، ح� سر�سر�س االأ

روع.    ضروع.    ضروع.     ضلهذا الم�ضلهذا الم�

اإلى مبادئ تنمية  روع عملياضروع عملياضروع عملياً ضيرتكز الم�ضيرتكز الم�

فين������ة ذات االكتفاء ضفين������ة ذات االكتفاء ضفين������ة ذات االكتفاء  ضت�ضم ال�ضت�ضم ال� ت�ضم ال�ضت�ضم ال�ض ضتدام������ة. �ضتدام������ة. � تدام������ة. �ضتدام������ة. �ض ضم�ضم�

الذات������ي م������واداً ع�ضوي������ة كالطحالب وتربة 

ناعية تح������وي مواداضناعية تح������وي مواداضناعية تح������وي مواداً ع�ضوية وتعتمد على  ض�ض�

نتاج م������ا تحتاجه من  الي������ة الي������ة الإ ي������ة ضي������ة ض ضم�ضم� م�ضم�ض ضالطاق������ة ال�ضالطاق������ة ال�

د الحيوية.  قد الحيوية.  ُقد الحيوية.   ُطعمة والُوقطعمة والوقطعمة والُو
االأ

فين������ة ضفين������ة ضفين������ة اآالفاً عّدة من  ضتقل ال�ضتقل ال� تقل ال�ضتقل ال�ض ض وهك������ذا �ض وهك������ذا �

تم������ر ضتم������ر ضتم������ر اأجياالً عّدة  ض في رحلة ت�ض في رحلة ت� سخا�������سخا�������س خا�������ضخا�������ض ض�ض� االأ

اأحد  ِي نج������م؟ لم يدِلي نج������م؟ لم يدِل أ باتج������اه نجم اآخر. ا

اف الكواكب ضاف الكواكب ضاف الكواكب  ضتك�ضتك� تك�ضتك�ض ضيه بعد، فتط������ورات ا�ضيه بعد، فتط������ورات ا� أ ابرابرا

فينة ضفينة ضفينة  ضية تجعل ال�ضية تجعل ال� ية تجعل ال�ضية تجعل ال�ض ضم�ضم� م�ضم�ض ضخ������ارج المجموعة ال�ضخ������ارج المجموعة ال�

رجح تم  ������ب، وعل������ى اض������ب، وعل������ى اض������ب، وعل������ى االأ ضن وح�ضن وح� تع������د اضتع������د اضتع������د االآ ضت�ضت�

ف�ش������ل المحتمل لهذه  تحدي������د اله������دف االأ

الرحلة.  

 Rachel »كان������ت »را�شي������ل اأرم�شترون������غ
أ�شت������اذة الهند�شة  Armstrong، الباحث������ة وا
المعماري������ة في جامع������ة كامبري������دج ومديرة 

م�ش������روع بر�شفونة قد عر�شت������ه خالل موؤتمر 

2013م.  اآب  ف������ي   Starship Congress
وو�شف������ت ال�شفينة المن�شودة على هذا النحو: 

مركبة ف�شائية بطيئة ورطبة. �شيكون داخلها، 

المبل������ل، ناب�شاً بالحي������اة- بالمعنى الطبيعي 

جداً للعبارة. واإن كتبت لها النجاة عبر رحلتها 

بين النجوم، على مدى فترات قد تتجاوز األف 

عام، ف�شيكون عل������ى ال�شفينة اأن تجد لنف�شها 

ر�س.     اأي�شاً موارد في مواقع خارج االأ

�شيتوج������ب عليها كذل������ك اأن تكون قادرة 

عل������ى التحرك الديناميكي ب������دالً من البقاء 

ف������ي حالة �شكونية. �شتكون المتانة والمرونة 

أي�شاً القدرة على  ميزتيها الرئي�شيتي������ن، بل ا

التكيف والتحرك، مثل منظومة بيئية. 

بحاث للمراهنة   ال مج������ال ح�شب فريق االأ

أ�شف������اٍر ب�شرعات اأكبر من �شرعة  على تقانات ا

ن.  ال�ش������وء ما ت������زال نظري������ة جداً حت������ى االآ

ومجموع������ة Icarus Interstellar، �شاحبة 
�شلية، هي ف������ي الواقع موؤ�ش�شة  الم�ش������روع االأ

ترغب في تطوير تقانات رحالت ما بين النجوم 

انطالقاً مما هو متاح حتى الوقت الراهن من 

�شا�شية تقوم  معارف وتقانات. كانت فكرتها االأ
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ن  على اإطالق م�شب������ار روبوتي بينجمي من االآ

وحتى العام 2100م تدفعه منظومة محركات 

تتغذى بطاقة االن�شهار النووي.       

ا م�شروع بر�شفونة نف�شه فيتركز على  مَّ
أ  ا

اإمكان العي�س ف������ي ال�شفينة – العالم. تعمل 
المجموعة العلمية على اإيجاد »�شبكة طبيعية 

ر�شاء ف�شاء غير  من التبادالت الكيميائية الإ

اأر�ش������ي وتوطيد ما يمك������ن اأن ينطوي عليه 

أ�شلوٌب حياتي«.  ا

وفيما يمكن اأن يت�شمنه الم�شروع بخ�شو�س 

اأر�شنا الطيبة العجوز: »ال تهدف ال�شفينة – 
العالم اإلى االهتمام فقط ب�شيناريو م�شتقبل 

بعيد- بل تفتح اأي�شاً مجاالً لمناق�شة م�شائل 

اإمكاني������اِت عي�ِس مدنن������ا خ�شو�شاً مع اأخذ 

موارد بيئاتنا المدينية الواقعة تحت ال�شغط 

بعين االعتبار. 

اإذن، يمكن لبر�شفون������ة اأن »تنقذ العالم« 

من خ������الل اإر�شال اأجيال م������ن الم�شتوطنين 

لفتح مجموعات �شم�شية اأخرى بل اأي�شاً عبر 

ر�شي  الم�شاعدة في اإعادة التفكير بعالمنا االأ

أ�ش�س ومبادئ تنمية م�شتدامة...   على ا

غ�صاء �صنعي ملراقبة القلب

�شم������م فريق اأميركي غ�ش������اء لدناً يقي�س 

الفيزيولوجية. و�شي�شاعد  القل������ب  متغيرات 

هذا الغ�ش������اء الجراحين قريب������اً في اإدراك 

اال�شطرابات القلبية ب�شكل اأف�شل.  

أننا على اطالع م�شتمر باأحوال  لنت�شور ا

أو اأي�شاً حرارته.  اإيقاعات قلبنا، وحمو�شته، ا

ي ا�شطراب  أننا ن�شتجيب مبا�شرة الأ ولنتخيل ا

ف������ي ن�شاطه، ب�شدمة كهربية اأو بحقن دواء. 

ع بالقطات تمكنه من اال�شطالع  الغ�شاء مدرَّ

بهذه الوظائف كلها.  

�شل  اأوج������د الباحثون اأوالً ن�شخة طبق االأ

بعاد  عن قلب اأرنب بو�شاطة طابعة ثالثية االأ

أبعاد. ثم  بع������د تحويله اإلى رقمي������ات بثالثة ا

و�شع������وا عل������ى �شطح������ه مكون������ات ميكروية 

اإلكترونية. واأخيراً غط������وا بال�شيليكون هذا 

3D- أ�شموه المجم������وع كله ل�شنع غ�ش������اء )ا
MIM( يح������وي مكون������ات ميكروي������ة وه������و 
�شلي.  متكيف مع �شكل وحركات الع�شو االأ

وبع������د اأن ركب������وه عل������ى قل������ب الحيوان 

الناب�س، تمكن من قيا�س مجموعة وا�شعة من 

المتغيرات الفيزيولوجية في نقاط مختلفة. 

مد  �شتتيح هذه المعطيات المو�شعية على االأ
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الق�شي������ر، خ�شو�شاً بالن�شب������ة للباحثين، اأن 

يفهموا ا�شطراب������ات النْظ������م القلبي ب�شكل 

أي�شاً اآفاق عالجية:  اأف�شل. ولكن ظه������رت ا

�شيتمكن ال�������3D-MIM مثاًل من م�شاعدة 
الجراحين في الك�شف عن من�شاأ ال�شذوذات 

خالل عمليات القلب المفتوح.  ولكن يجب 

االنتظ������ار �شنوات قليلة قب������ل اأن ترافق هذه 

التقانة المر�شى ف������ي حياتهم اليومية: بعد 

تح�شين اال�شتقالل الطاقي الذاتي والتحكم 

عن بعد اللذين يجب اأن يتميز بهما الغ�شاء، 

ب�شكل خا�س. 

قلوب مدورة يف الف�صاء

الظاهرة معروفة منذ زمن طويل: توؤدي 

قامة في الف�ش������اء الخارجي اإلى تغيرات  االإ

في بع�س وظائف الج�شم، خ�شو�شاً وظيفة 

القل������ب، بنتيج������ة انعدام الثقال������ة. ومن بين 

أو  النتائ������ج الفيزيولوجية النع������دام الثقالة )ا

أي�شاً »الثقالة  �شبه انع������دام الثقالة الم�شمى ا

أو الثقالة  الميكروي������ة« )الجاذبية ال�شغرية  ا

أل������ف اإلى  ال�شغ������رى، الت������ي ه������ي اأ�شعف با

ر�شي������ة العادية(  مليون مرة م������ن الثقالة االأ

الح������ال  micropesanteur  كم������ا ه������و 
ف������ي »المحطة الف�شائي������ة الدولية«(، هناك 

ظاه������رة جديدة اأف�شح عنه������ا موؤخراً اأطباء 

اأميركيون: خ������الل الوجود المديد في حالة 

أو الثقال������ة الميكروية، يميل  انعدام ال������وزن ا

ن ي�شبح كروي ال�شكل. هذه النتيجة  القلب الأ

كان قد تو�شل اإليها علماء من وكالة الف�شاء 

ميركي������ة )نا�شا( عقب درا�شة اأجريت على  االأ

12 رائد ف�ش������اء اأقاموا ف������ي الف�شاء لمدة 

18 �شهراً. وق������د ك�شف عنها الو�شط العلمي 

 American College of  خ������الل موؤتمر
Cardiology الدول������ي الثال������ث وال�شتي������ن 

آذار 2014م.  الذي انعقد في نهاية ا

في الوقت الراهن، تبقى انعكا�شات هذه 

الظاهرة غير معروفة ب�شكل دقيق. مع ذلك، 

ي�شير موؤلفو الدرا�شة اإلى اأن هذا التغير في 

�ش������كل القلب يمك������ن اأن يترافق مع خلل في 

وظيفة الع�شل������ة القلبية. مع ذلك، هناك ما 

يطمئن رواد الف�شاء: هذه الظاهرة موؤقتة. 

ر�س  في الواقع، لوحظ ح������ال العودة اإلى االأ

�شلي �شريعاً. لكن  اأن القلب ي�شتعيد �شكله االأ

ممثل������ي ا�شتك�شاف الف�ش������اء ال ينظرون اإلى 

أنها �شغيرة وغير هامة،  ه������ذه النتيجة على ا

واإذا م������ا ات�شح اأن له������ا انعكا�شات حقيقية 
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أنه يجب  على ح�شن عمل القلب فاإنهم يرون ا

ْعلََم������ُة بعين االعتبار في 
َ
اأن توؤخ������ذ هذه الم�

بعثات اال�شتك�شاف الماأهولة الم�شتقبلية في 

المجموع������ة ال�شم�شية. ولنتذك������ر اأن العلماء 

اأ�شافوا هذه الظاهرة الفيزيولوجية موؤخراً 

اإلى العديد من التاأثي������رات القلبية الناجمة 

أو الثقالة الميكروية.  عن انعدام الجاذبي������ة ا

ومن نتائج التحليق������ات الف�شائية المحتملة 

يذك������ر مث������اًل ت�ش������ارع التعر�������س للت�شل������ب 

الع�شيدي )حال������ة ت�شريحية مر�شية ت�شيب 

ال�شرايين الكبيرة والمتو�شطة حيث تتر�شب 

لويحات �شفراء مبي�شة تحوي الكول�شتيرول 

والم������واد ال�شحمية التي ت������وؤدي اإلى ت�شيق 

لمعة ال�شريان وق�شاوة جدرانه ونق�س كفاءته 

الوظيفية( وهو ما م������ن �شاأنه زيادة مخاطر 

أم الدم، والنوبة  مرا�س القلبية )ا �شابة باالأ االإ

القلبية، واالعتالل التاجي...(. 

ر�ض كويكبات �صيارة تق�صف الأ

ينفجر في جونا كل عام كويكبان �شياران 

بحج������م كبي������ر ن�شبي������اً. وبين عام������ي 2000 

و2013م، وق������ع 26 انفج������اراً على ارتفاع 1 

اإل������ى 600 كم ف������ي الجو، وهي ف������ي الواقع 

 astéroïdes عبارة ع������ن كويكبات �شي������ارة
�شربت كوكبنا واأطلق������ت طاقة قوية �شبيهة 

بق������وة القنابل الذرية، بي������ن 1 اإلى 600 كيلو 

ط������ن )للمقارنة، كان������ت قنبل������ة هيرو�شيما 

ت�ش������اوي 15 كيلوطن(. هذا ما اأظهرته �شور 

تلفزيونية معلوماتية بثت في ني�شان 2014. 

ميركية من  وكان ه������دف موؤ�ش�ش������ة B612 االأ
ن�ش������ر هذه ال�شور تحذير النا�س من مخاطر 

الكويكبات ال�شيارة على الكوكب. 

ج�شام ال�شماوية التي  من بين ه������ذه االأ

اأح�شيت كان هنالك ال�شهاب الذي �شقط 

فوق مدين������ة »ت�شيليابين�شك« الرو�شية في 

�شب������اط 2013م )ق������در بع�������س الباحثين 

طول������ه بنح������و 20م ووزنه بنح������و 12000 

أثار كثيراً م������ن الكالم حوله  طن( ال������ذي ا

في حين������ه. وف�شاًل عن اكت�شاف الكويكب 

أباد  ال�شي������ار ال�شهير الذي ربم������ا كان قد ا

الدينو�ش������ورات كلها من������ذ نحو 65 مليون 

آثار  �شن������ة، اكت�شف������ت ف������ي وق������ت الح������ق ا

ا�شط������دام اأقدم. فمن������ذ 3،26 مليار �شنة، 

ر�س ربما كان  وقع ا�شطدام عم������الق باالأ

ر�س  قد جعل المحيط������ات تغلي وزلزل االأ

لم������دة ن�شف �شاعة دون انقطاع. كان هذا 

االكت�شاف قد تم موؤخراً من خالل درا�شة 

الطبقات ال�شخرية في جنوب اأفريقيا...  
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ر�س تتعر�س  بالطبع، ال داعي للذعر، فاالأ

من������ذ ماليين ال�شنين لق������ذف قطع �شخرية 

م�شدره������ا الف�ش������اء. ومعظم ه������ذه القطع 

تتال�شى في الجو وال ي�شل اإلى �شطح الكوكب 

�شوى القليل و�شغير الحجم منها، في بع�س 

حيان، وكثير منها ي�شقط في المحيطات  االأ

خرى في مناطق �شحراوية.  واالأ

مع ذلك، اإذا م������ا تحطمت كتلة �شخرية 

اأ�شخم قلياًل من كتل������ة »ت�شيليابين�شك« فوق 

اإح������دى المدن، فق������د يكون للكارث������ة نتائج 

رهيب������ة، ه������ذا دون الحديث ع������ن ا�شطدام 

كويكب �شي������ار اأ�شخم منه، وهو ما من �شاأنه 

اأن ي�شب������ب تغيراً كبيراً جداً في المناخ اإن لم 

نقل تهديد حياة كوكبنا.

أن�شاأها رائدا   ت�شعى موؤ�ش�شة B612، التي ا
 Rusty»الف�شاء ال�شابقان »رو�شتي �شويكارت
 Ed »أبول������و 9( و»اإد ل������و Schweickart )ا
Lu )اأحد المك������وكات الف�شائية(، اإلى دعم 
�شن������ع مقراب ف�شائي وو�شع������ه في المدار، 

بكلف������ة 250 ملي������ون دوالر، للك�شف المبكر 

ع������ن الكويكب������ات ال�شي������ارة الت������ي يمكن اأن 

ر�س واإتاحة هام�س من الوقت 
ت�شط������دم باالأ

للت�شرف.   

وال تعم������ل الموؤ�ش�ش������ة وحده������ا في هذا 

ن مخاطر ا�شطدام كويكب �شيار  المجال، الأ

ر�س تاأخذها الهيئات المعنية با�شتك�شاف  باالأ

الف�شاء بعين االعتبار. وهكذا، لع�شرينيات 

ميركية  هذا القرن، تعم������ل وكالة الف�شاء االأ

)نا�ش������ا( على برنام������ج يهدف اإل������ى التقاط 

كويكب������ات �شيارة لو�شعها ف������ي المدار حول 

القمر ودرا�شتها.   

ر�س  خط������ر ا�شطدام كويكب �شي������ار باالأ

مر  وتهدي������د الحي������اة عليه������ا، ول������و كان االأ

م�شتبعداً، هو دافع اآخر ال�شتك�شاف الف�شاء. 

وقد �ش������رح علم������اء �شهيرون مث������ل »�شتيفن 

و»ب������وز   Stephen Hawking»هاوكين������غ
ألدري������ن« Buzz Aldrin م������راراً اأن بقاء  ا

الب�شرية يمر عبر غزو الف�شاء... 

ملاذا نن�صى ذكريات طفولتنا؟

ل الع�شبون������ات الغزير،  ربما كان ت�ش������كُّ

الم�شمى »تخلُّق الن�شي������ج الع�شبي«،  خالل 

الطفول������ة المبكرة، يوؤدي جزئي������اً  اإلى محو 

ذكريات، وفقاً لدرا�شة كندية جديدة ن�شرتها 

مجلة »�شاين�س«. لهذا ال يتذكر اأحد خطواته 

ول������ى، وال اأولى دماه، ب������ل وال حتى ذهابه  االأ

اإلى دار الح�شانة. 
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ما الرابط بين اال�شتذكار وتخلق الن�شيج 

الع�شب������ي neurogenèse؟ يت������م تخزي������ن 
الذكريات ب�شكل خا�س في البنية الدماغية 

الم�شم������اة الُح�َشي������ن وفي الب�شل������ة ال�شمية 

مامي(.  )الواقعة تح������ت الف�س المخ������ي االأ

تت�ش������كل الع�شبون������ات الجديدة ف������ي هاتين 

المنطقتي������ن الدماغيتين ب�ش������كل كثيف في 

مرحلت������ي الطفولة والبلوغ. يقوي اال�شتذكار 

بع�س الو�شالت، اأي الم�شابك الع�شبية، بين 

اأخ������رى. وهكذا، فاإن  الع�شبونات ويُ�ْشعف 

ل خا�س  الذكرى تترمز في الدماغ وفق ت�شكُّ

ينتج ع������ن تغيرات في الم�شاب������ك الع�شبية. 

وربما كان من �ش������اأن تخلق الن�شيج الع�شبي 

خالل البل������وغ اأن يقوي ت�شجي������ل الذكريات 

المتج������اورة. اإال اأن عملي������ات المحاكاة على 

الكمبيوت������ر اأوح������ت باأن ه������ذا التخلق يمكن 

ي�شاً بع�س الذكريات مما ي�شوِّ�س 
أ اأن يمحو ا

ال�شبكات الع�شبونية القائمة.  

اخت������ار الفريق العلمي الكندي اأن يختبر 

خيرة. ف������ي البداية، جعل  هذه الفر�شية االأ

فئراناً �شغيرة وفئراناً بالغة ت�شتذكر ردة فعل 

خوف: و�شعت في مكان م�شور وتلقت �شدمة 

كهربائية في قوائمه������ا ب�شكل منتظم �شمن 

ديكور محدد. وعندما اأعادها الباحثون في 

وقت الحق اإلى هذا الديكور نف�شه، تجمدت 

في مكانها بدالً من اأن ت�شتك�شف المكان. 

ُحللت المدة التي احتفظت فيها الفئران 

بذك������رى هذا الخوف بجعله������ا تواجه البيئة 

المفزعة م������ن 1 اإلى 28 يوم������اً بعد التعلم. 

وبينت النتائج الالحق������ة اأن الفئران البالغة 

تبدي ردة فعل الخوف نف�شها دائماً بعد 28 

يوم������اً، بينما كانت الفئ������ران ال�شغيرة، التي 

تتميز بتخلق ن�شيج ع�شبي اأكبر بكثير، تبدي 

ردة فعل خوف مت�شائلة جداً و�شريعة: كانت 

أ�شرع.     �شراط على نحو ا تن�شى االإ

أي�ش������اً اأن اإثارة تخلق  اكت�شف الباحثون ا

الن�شيج الع�شبي ف������ي الح�شين تتيح ت�شريع 

الن�شي������ان عند الفئ������ران ال�شغي������رة، وعلى 

العك�������س، يثبِّت اإبطاءُ تخلق الن�شيج الع�شبي 

فيه هذه الذكريات عندها. 

اأج������رى الباحثون التج������ارب ذاتها على 

خنازي������ر هندية وقوار�س اأخرى من الت�شيلي 

أي������ام وح�شلوا عل������ى النتائج  بعم������ر ب�شعة ا

عينها.   

تو�شلت درا�شات اأخرى اأنجزها باحثون 

م������ن جامع������ة Emory في والي������ة اأطلنطا 
ميركي������ة اإل������ى نتائ������ج تفيد ب������اأن غالبية 

االأ

�شخا�س ال ي�شتطيعون اأن يتذكروا اأحداثاً  االأ

عا�شوه������ا قبل �ش������ن 3 �شنوات. وق������د اأطلق 

اخت�شا�شي������و عل������م النف�������س الع�شب������ي ا�شم 

»فْق������د ذاك������رة الطفولة« على انع������دام قدرة 

ا�شترجاع ذكريات ال�شيرة الذاتية التي تعود 

ولى. ولمعرفة متى  اإلى �شن������وات الطفولة االأ

ح������داث، ا�شتجوب الباحثون  تمح������ي هذه االأ
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83 طفاًل بعمر 3 �شنوات تابعوهم على مدى 

�شنوات عدة. 

آبائهم اأن  طلبوا ف������ي مرحلة اأولى م������ن ا

طفال �شت ذكري������ات حول اأحداث  يذك������ر االأ

أ�شهر، عيد  وقع������ت وهم بعمر اأقل م������ن �شتة ا

أو زي������ارة حديقة حيوان������ات... وكان  ميالد ا

االخت�شا�شي������ون ي�شجلون بالطبع كل ذكرى. 

طفال بعدئذ على مجموعات  ووزع هوؤالء االأ

حداث  ع������دة وقيمت قدرتهم عل������ى تذكر االأ

على مدى �شنوات عدة بعد بلوغهم عمر 5، 

6، 7، 8، و9 �شنوات. 

طفال بعمر 5 اإلى 7 
اأكدت الدرا�شة اأن االأ

�شنوات يتذكرون من 63 اإلى 72% مما عا�شوه 

طفال من  قب������ل �شن 3 �شنوات، ولم يتمكن االأ

عمر 8 و9 �شنوات من اأن يتذكروا �شوى %35 

حداث. مع ذلك، كانت ذاكرة من  من هذه االأ

أكبر �شناً بينهم اأدق واأغنى بالمقارنة مع  هم ا

ذاكرة من هم اأ�شغر �شناً. 

وب������راأي الباحثين اأن ذلك يعود دون �شك 

أنه كلما تقدم الطفل في العمر كان من  اإلى ا

�شهل علي������ه اأن ي�شف �شفوي������اً التفا�شيل  االأ

بخ�شو�س المكان والوقت الذين جرت فيهما 

أي�ش������اً بالتدريج ا�شتخدام  الوقائ������ع. ويتعلم ا

�شبوع والف�شول ب�شكل  أيام االأ التقويم ليدرك ا

اأف�شل.  

وفي نهاية الدرا�شة، اتفق الباحثون على 

أ معه  القول اإن 7 �شنوات هو العمر الذي تبدا

ولى بالتال�شي. وهذا ما  ذكريات الطفولة االأ

أكثر  يمهد الطريق لظهور ذاكرة �شيرة ذاتية ا

أي�شاً  أيدوا ا مح�شو�شية وواقعية وتعقي������داً. وا

الفك������رة التي تفي������د باأن نمو ه������ذه الذاكرة 

– تل������ك التي تتيح تاأري������خ ذكرياتنا و�شياغة 
اإح�شا�شن������ا بالهوية واالت�شالية – يرتكز اإلى 
قدرات ن�شيان وعمليات ا�شتذكار في الوقت 

نف�شه. 

»اأن نع������رف كي������ف تبنى ذاك������رة ال�شيرة 

أم������ر هام لفهم ذواتنا. ي�شكل  الذاتية فذاك ا

تذك������ر ما�شينا ما نحن علي������ه اليوم«، تقول 

»باتري�شيا بوير« Patricia Bauer رئي�شة 
الدرا�شة.   

روبوت طائر بوزن 20 غرامًا

�شمم باحثون م������ن الجامعة التقنية في 

»دلف������ت« بهولن������دا اأ�شغر »طائ������رة من دون 

طيار« ف������ي العالم وهي عب������ارة عن روبوت 

أ�شم������وه »دلف������ي اإك�شبل������ورر«. ي�شتطيع هذا  ا

الروب������وت الطائر خفق جناحي������ه والطيران 

وتجن������ب العقبات ب�ش������كل م�شتقل. يبلغ وزنه 

 ،A4 20 غراماً، اأي ما ي�شاوي وزن 4 اأوراق
و�شاع ال�شعبة جداً  ويمكن ا�شتخدامه في االأ

ية طائرة اأخرى اأن تحلق.  وحيث ال يمكن الأ

�شع������ة جناحي ه������ذه الطائ������رة ال�شغيرة 

28 �شم، ومجه������زة باآلتي ت�شوي������ر دقيقتين 

ب�شار الب�شري  خفي�شتي المي������ز تحاكيان االإ
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آلتا الت�شوير ال�شور اإلى  أبعاد. تنقل ا بثالثة ا

حا�شوب المتن الذي يفح�س المحيط ويتيح 

للروبوت الطائر تحا�شي العقبات با�شتخدام 

لوغاريتم مطور لهذا الغر�س.

يمكن اأن يكون لدلفي اإك�شبلورر تطبيقات 

عّدة في الزراعة وعلومها وي�شتطيع التحليق 

داخل البي������وت البال�شتيكي������ة والتعرف اإلى 

الثم������ار الت������ي ن�شجت. وخالف������اً للطائرات 

خ������رى، الم������زودة  دون طي������ار ال�شغي������رة االأ

بمراوح دوارة، يتزود هذا الروبوت بجناحين 

يخفق������ان ب�شرعة كبيرة ج������داً في كل جانب 

لتاأمي������ن طيرانه. »ا�شتوحينا هذه الفكرة من 

الح�شرات الطبيعية«، يقول الباحث الم�شمم 

   .Guido de Croon »غيدو دي كرون«
أنه مزود  خ������رى لهذا الروبوت ا الميزة االأ

ببطاري������ة ليثيوم بوليمر خا�ش������ة تمكنه من 

التحلي������ق لمدة ت�شع دقائ������ق تقريباً. ومجهز 

اأي�شاً بالقطات ومقيا�س ت�شارع يمكنانه من 

التع������رف اإلى تمو�شعه. ويمك������ن اأن يكون له 

ا�شتخدامات اأخرى مفيدة جداً اإبان الكوارث 

أو للك�شف عن الجرائم اإذ يمكنه ا�شتك�شاف  ا

اأماكن ي�شعب الو�شول اإليها. 

الم�صدر
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باحث في علوم الطيران والف�ساء. ❁

كيف ميكن تفادي خطر النفايات الهائمة يف الف�ضاء؟

ام ال�شاالتيشام ال�شاالتيشام ال�شاالتي شح�شح�

❁

������ر الف�ض������اء الخارجي، لكنهم ض������ر الف�ض������اء الخارجي، لكنهم ض������ر الف�ض������اء الخارجي، لكنهم  ضغزا الب�ضغزا الب�

ي������ن عاماضي������ن عاماضي������ن عاماً ض��ال الخم�ض��ال الخم� ��ال الخم����ال الخم�� �خلَّف������وا وراءه������م خ����خلَّف������وا وراءه������م خ���

طناعية ضطناعية ضطناعية  ضقمار اال�ضقمار اال� آثاراً خطيرة، فاالأ االما�ضية االما�ضية ا

��ات الف�ضائي������ة وحت������ى النا�س على ���ات الف�ضائي������ة وحت������ى النا�س على ���ات الف�ضائي������ة وحت������ى النا�س على  �والرح����والرح���

كلةضكلةضكلٍة تكبر يوماً بعد يوم،  ضدون بم�ضدون بم� هد مهد ُمهدَّ سر�سر�س االأ

اأال وهي خ������ردة المركب������ات الف�ضائية التي 

ق هائمة في الف�ضاء. وقد حلق هائمة في الف�ضاء. وقد حلِّق هائمة في الف�ضاء. وقد اأدركت وكالة  حلتحلتُ

وروبية »ESA« ووكاالت الف�ضاء  الف�ضاء االأ

باحة الخردة في ضباحة الخردة في ضباحة الخردة في  ضخرى خط������ورة فو�ضى �ضخرى خط������ورة فو�ضى � االأ

د مهمات وكالة  هدالف�ضاء الخارجي، فهي تهدالف�ضاء الخارجي، فهي تُهدِّ

وروبية الراهن������ة، كما اأن حجم  الف�ض������اء االأ

الخردة في الف�ضاء يزداد عاماً بعد عام.
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ففي �شباط من عام )2009م( وقع حادث 

ول������ى في تاريخ  فاجئ، وللمرة ال مفاجئ، وللمرة ال ُمفاجئ، وللمرة الأ
ٍ
������ادمش������ادمش������ادم شت�شت�

������ادم قمرين ش������ادم قمرين ش������ادم قمرين  شى ت�شى ت� دَّ
أ ائي������ة شائي������ة شائي������ة ا ش��ات الف�ش��ات الف� ��ات الف����ات الف�� �الرح����الرح���

هم������ا شهم������ا شهم������ا اإلى تدمير كليهما،  شطناعيين ببع�شطناعيين ببع� طناعيين ببع�شطناعيين ببع�ش شا�شا�

ادم بين قم������ر »شادم بين قم������ر »شادم بين قم������ر »اإيريديوم«  شنت������ج الت�شنت������ج الت� أ حيث ا

اي كتاي كتًا ي كتشي كتش شميرك������ي وقمر »كوزمو�������س« الرو�شميرك������ي وقمر »كوزمو�������س« الرو� الأ

ل يزال حجمها مجهول يزال حجمها مجهولً. وحتى  ُمن الُحطام من الحطام من الُحطام ل

اطاطاق المركبات  إيقاف كل ن�شاطات اإ إيقاف كل ن�شاطات  اإ َّل������و تمَّل������و تمَّ

ائية ف������وراشائية ف������وراشائية ف������وراً فهناك ما يكفي من المواد  شالف�شالف�

ة، لة، لَة،  لشلِش شل�شل� ل�شل�ش شت�شت� ت� مت� ُم طداماتشطداماتشطداماٍت شث ا�شث ا� حداء لتحداء لتُحِد اء لتشاء لتش شفي الف�شفي الف�

عادل )فنحن هنا نتحدث عن كمية تعادل )فنحن هنا نتحدث عن كمية تُعادل )6000( 

ها شها شها  شاء نحو بع�شاء نحو بع� اء نحو بع�شاء نحو بع�ش شبح ف������ي الف�شبح ف������ي الف� بح ف������ي الف�شبح ف������ي الف�ش ش ت�ش ت� طن تقريباً

ل في شل في شل في  ش، والت������ي قد ت�ش، والت������ي قد ت� بياشبياشبياً ش ن�ش ن� رع������ةشرع������ةشرع������ٍة كبيرٍة شب�شب�

أكثر م������ن )50000(  سبع�������سبع�������س الحالت اإل������ى ا

مر على  ر الشر الشر الأ شاعة، ولن يقت�شاعة، ولن يقت� اعة، ولن يقت�شاعة، ولن يقت�ش شكيلومتر في ال�شكيلومتر في ال�

ادم القمرين شادم القمرين شادم القمرين اإيريديوم وكوزمو�س،  شحادث ت�شحادث ت�

طدامات شطدامات شطدامات اأخرى وفي فترات  شتحدث ا�شتحدث ا� تحدث ا�شتحدث ا�ش شبل �شبل �

ائية شائية شائية  ش. وكلما اقتربت الخردة الف�ش. وكلما اقتربت الخردة الف� أكثر تقارباً ا

سدي تعار�سدي تعار�ُس دي تعار�ودي تعار�وؤ ورعتها، ويورعتها، وي رعتها، ويشرعتها، ويش ش ازدادت �ش ازدادت � سر�سر�س من الأ

قوت������ي الجاذبي������ة والط������رد المرك������زي مع 

رعةشرعةشرعٍة شارع المقذوف������ات ب�شارع المقذوف������ات ب� ارع المقذوف������ات ب�شارع المقذوف������ات ب�ش شل������ى ت�شل������ى ت� اإ هما شهما شهما  شبع�شبع�

اعة. شاعة. شاعة.  ش( كيلومتر في ال�ش( كيلومتر في ال� تزيد عل������ى )50000

طدم قطع الخردة بعوائق تكون شطدم قطع الخردة بعوائق تكون شطدم قطع الخردة بعوائق تكون  شوعندما ت�شوعندما ت�

رة هائلة، ويمكن ل�شظية بطول  رة هائلة، ويمكن ل�شظية بطول دمرة هائلة، ويمكن ل�شظية بطول دمِّ ُقوتها الُمدمقوتها المدمقوتها الُم

ه شه شه  شثر نف�شثر نف� حدن تحدن تُحِدَث الأ اأ ميليمتر واحد تقريباً

ه انفجار قنبل������ةثه انفجار قنبل������ةثُه انفجار قنبل������ٍة يدويٍة، فهناك  ُال������ذي يُحدال������ذي يحدال������ذي يُحِد

نتيمتر شنتيمتر شنتيمتر  ش بطول �ش بطول � أكثر م������ن )600000( قطعٍة ا

ر�س، وقد  واحد في مدارات قريب������ة من االأ

يُعي������ق حجم الخ������ردة الف�شائي������ة الُمتزايد 

الرحالت الف�شائية ب�شكٍل تام.

ر�سد الخردة الف�سائية

ولُمراقب������ة تل������ك النفايات ف������ي الف�شاء 

ي�شتعين العلماء ب������رادار »تيرا« الموجود في 

لماني������ا والذي يُعدُّ اأقوى 
أ »باختبيرد« غرب ا

آة القطع  أوروب������ا، فقطر مرا نظام رادار في ا

الُمكافئ فيه يبل������غ 34 متراً، وهي تُ�شتخَدم 

لر�شد كتل الخردة ف������ي الف�شاء بدقة، كما 

يتَِّج������ه هوائي ال������رادار اإلى ال�شم������اء ب�شكٍل 

ج�شام التي  عم������ودي، وهذا ي�شمن اأن كل االأ

�شعة الرادار يتمُّ ر�شدها، ومن 
أ تعب������ر مجال ا

م�شاف������ة )1000( كم ي�شتطي������ع تيرا التعرُّف 

عل������ى قطع الخ������ردة، حتى تل������ك التي ي�شل 

أو نهاراً. ويقوم  طولها اإلى �شنتيمترين؛ لياًل ا

العلماء في تيرا بالبحث في مجاميع الخردة 

الف�شائي������ة واإج������راء م�شٍح بغي������ة تجنُّب اأي 

ت�شادم قد يحدث وتقدير مخاطره، وبالتالي 

أي������ة كارثة. ومنذ ت�شادم  محاولة منع وقوع ا

القمرين اال�شطناعيين عام )2009م( بداأت 

عملي������ات ُمراقبة لكل المركب������ات الف�شائية 

بما فيها »اإينفي�ش������ات« الذي يُعدُّ واحداً من 

قم������ار اال�شطناعية تكلفًة،  أكثر االأ اأ�شخم وا

جمالية  حيث يزن 8 اأطن������ان وبلغت كلفته االإ

ي������ورو، ولطالما  ملياري������ن و)200( ملي������ون 



كيف يمكن تفادي خطر النفايات الهائمة في الف�ضاء؟

2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع ���

تقت������رب قطع من الخ������ردة ب�شكٍل خطير من 

ى علم������اء رادار  القم������ر اال�شطناع������ي، يتلقَّ

تيرا تحذي������رات ا�شطدامات ِمراراً وتكراراً، 

وذل������ك على ِغ������رار ما ح������دث عندما كادت 

عل������ى من �ش������اروخ �شيني يزن  المرحل������ة االأ

أربع������ة اأطنان تعب������ر م�ش������ار اإينفي�شات، ولو  ا

ح������دث اال�شطدام عنده������ا كان �شيوؤدِّي اإلى 

خ�شارة القمر اال�شطناعي وُم�شاعفة حجم 

الخردة في المدار ف������وراً. ولتقدير احتمال 

الت�ش������ادم احتاج فريق العلم������اء اإلى بيانات 

على من ال�شاروخ،  دة عن المرحل������ة االأ ُمحدَّ

وقبل يومين من الت�شادم الو�شيك تمَّ قيا�س 

أدن������ى اقت������راب ُممِكن للقم������ر اال�شطناعي  ا

من خ������ردة ال�شاروخ. ف������ي الواقع كان لدى 

العلم������اء بيانات دقيقة ع������ن اإينفي�شات، كما 

ميركية  جمعت وكالة الطي������ران والف�شاء االأ

على لل�شاروخ  »نا�شا« بيانات عن المرحلة االأ

ال�شيني، لكنها لي�شت دقيقة بما يكفي، وهنا 

ن العلماء من  أت������ي دور رادار تيرا الذي يُمكِّ يا

أية قطعة م������ن الخردة وتقديره  تتبُّ������ع م�شار ا

نه مع التغيُّر الدائم 
أ تقديراً دقيقاً جداً. بيد ا

لم�شارات الخ������ردة الُمندِفعة، يجب ح�شاب 

م�شار اال�شط������دام الُمفتر�س م�شبقاً. فذات 

أ�شارت البيانات اإل������ى اأن الج�شمين لن  ة ا مرَّ

ي�شطدم������ا وجهاً لوجه بل جنب������اً اإلى جنب 

ب�شرع������ة كيلومتري������ن ف������ي الثاني������ة وبنتائج 

كارثية، حيث لن يُح������ِدث اال�شطدام الكثير 

م������ن الُحطام فح�ش������ب، بل وف������وق ذلك كله 

�شيُنِتج قطعاً كبي������رة. وبو�شاطة الرادار تَتبَّع 

على لل�شاروخ خم�س  العلماء م�شار المرحلة االأ

مرات عل������ى التوالي، واأظه������رت الح�شابات 

اأن ال�ش������اروخ ق������د يبتع������د ع������ن اإينفي�شات 

لب�شعة اأمتار، وعل������ى الرغم من ذلك يبقى 

احتمال حدوث اال�شط������دام وارداً، واإن كان 

ل العلماء اإل������ى اأن الم�شافة  �شعيف������اً. وتو�شَّ

بين الج�شمين �شتك������ون اأقل من /50/ متراً 

أثناء مرورهم������ا بجانب بع�شهما )والم�شافة  ا

الحِرج������ة تبلغ حوالى 15 متراً فقط(، وعند 

ُمقارنة ذل������ك بحجم اإينفي�ش������ات وجدوا اأن 

الم�شافة �شئيل������ة وال بُدَّ من التدخل باإجراء 

ت اإزاحة القمر  ُمناورة. وهكذا كان، فقد تمَّ

اال�شطناعي من منطق������ة الخطر بنجاح ثم 

ى،  �شلي من دون اأن يتاأذَّ أُعيد اإلى م�شاره االأ ا

لكنه ال يزال يواجه خطر وقوع ا�شطدامات 

اأخرى؛ اإذ يمكن لقطع اأ�شغر من الخردة اأن 

تنهي المهمة في اأي وقت.

خطورة النفايات الف�سائية

هناك حوال������ى )600000( قطعة خردة 

في الف�شاء بطول �شنتيمتر واحد فقط، لكن 

من حيث التاأثير يمك������ن لج�شم بهذا الطول 

كثر من  اأن يُعِط������ب قم������راً ا�شطناعي������اً، واالأ

ذلك هناك حوالى /300/ مليون قطعة من 

الخردة يُقاِرب طولها حوالى ميليمتر واحد، 
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لك������ن كل �شظي������ة منها ت�شتطي������ع اأن تخترق 

ة رائ������د الف�شاء، كما  الطبق������ة الخارجية لِبزَّ

ا�شة  نظمة الفرعية الح�شَّ
يمكنها اأن تُتلف االأ

قم������ار اال�شطناعية، ل������ذا يُحيق بالقمر  لالأ

اال�شطناعي خطر ال يمكن تفاديه بمناورات 

وروبية  التجنُّ������ب. في مركز وكالة الف�شاء االأ

ز العلماء على قطع  في »نوردفيغ« بهولندا يُركِّ

الخردة الف�شائية ال�شغيرة والتي يقلُّ طولها 

عن ميليمتر واحد، ولكن حتى اليوم ال يزال 

العلماء يجهلون الكثير عن موا�شفات »غيوم 

الُحط������ام« ب�شبب عدم القدرة على ُمراقبتها 

ر�س، لذا على العلماء اأن ي�شتخدموا  م������ن االأ

لواح ال�شم�شية  طرقاً اأخرى، فعند فح�شهم االأ

ت  في تل�شكوب »هاب������ل« الف�شائي والتي تمَّ

�شالحها،  ر�س ف������ي رحلٍة الإ اإعادته������ا اإلى االأ

وج������دوا مئ������ات الثق������وب الدقيق������ة، واأظهر 

التحلي������ل الكيميائ������ي اأن )50%( منها �شببها 

قطع الخردة ولي�س النيازك، و�ُشرعان ما بدا 

وا�شحاً تحت المجه������ر اأن العديد من قطع 

الخردة بطول ميليمتر واحد تقريباً ارتطمت 

أنها لم  لواح ال�شم�شية، كما تبيََّن ا
مبا�شرًة باالأ

تكن تتحرك ُفرادى واإنما ك�ُشُحب كبيرة من 

الُحطام، كما ك�شفت التحليالت اأن �شحباً من 

أت������ت غالباً من جهة واحدة، ويعتقد  الخردة ا

الباحثون هنا اأن ال�شظايا تُنِذر باقتراب قطٍع 

ى القيا�س الدقيق  دَّ
أ اأكبر من الخ������ردة. لقد ا

لحج������م الثقوب اإل������ى اكت�ش������اف ُمقلق اآخر، 

يتمثَّل في اأن الم������ادة الناتجة عن ا�شطدام 

أكبر باألف مرة تقريباً  كهذا يمك������ن اأن تكون ا

من كتلة ال�شظية نف�شها، وبكلمات اأخرى اإن 

كل ت�شادم يُنِت������ج �شظايا جديدة من الخردة 

الف�شائية وبالتالي ي������وؤدِّي اإلى زيادة كميتها 

أكث������ر فاأكثر، وهذا ال ينطب������ق على ال�شظايا  ا

أي�شاً والتي  ال�شغي������رة فقط ب������ل والكبي������رة ا

ر قمراً ا�شطناعياً وتُنِتج قطعاً  ن تُدمِّ
يمكن اأ

اد الف�شاء  ب اإبقاء مهمات روَّ كبر. لذا يتوجَّ
اأ

مكان واأن  م������د قدر االإ الخارجية ق�شيرة االأ

نهم  تحدث ف������ي ظل المحط������ة الف�شائية الأ

ن تاأثير  نين من الخردة ال�شابحة الأ غير ُمح�شَّ

تواليها خطير جداً وهو يحدث عندما يزيد 

الت�شادم م������ن الخردة الت������ي تُ�شبِّب بدورها 

المزيد من اال�شطدامات.

اد  ذار من عام )2009م( كان الروَّ
آ فف������ي ا

 »ISS« على مت������ن محطة الف�ش������اء الدولية
في خط������ٍر كبي������ر، فقد كان������ت اإحدى قطع 

الخردة التي ال يزيد طولها عن طول م�شمار 

ميركية  تتَّجه نحوهم، لكن وكالة الف�شاء االأ

»نا�ش������ا« ر�شدتها في الوق������ت المنا�شب، وتمَّ 

نقل الطاق������م اإلى كب�شولة مركب������ة »�شويوز« 

و�شي������ة الُملتِحَم������ة بالمحطة  الف�شائي������ة الرُّ

ت ال�شظية  الف�شائي������ة، ولُح�شن الحظ م������رَّ

بجانبه������م. ويُدرك العلماء ف������ي مركز وكالة 

وروبية تل������ك المخاطر، وخا�شًة  الف�شاء االأ

فيم������ا يتعلق بالمحط������ة الدولية؛ اإذ ال يمكن 
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لدرع المركب������ات الف�شائي������ة الحامي �شوى 

������ل الخردة الت������ي ال يزي������د طولها عن  تحمُّ

�شنتيمتري������ن، ولذلك كان تركيز العلماء على 

توفي������ر حمايٍة كافيٍة لُمختب������ر »كولومبو�س« 

أ�شا�شياً في  وروب������ي الذي يُع������دُّ عن�ش������راً ا
االأ

المحطة الدولية والموجود في مكان يجعله 

ة، اإذ يمكن ل�شظية  ُعر�شًة ال�شطداماٍت ِعدَّ

ن تُ�شبِّب م�شاكل 
بطول ميليمتر واحد فقط اأ

كبيرة للمحطة الف�شائية، فالنوافذ ح�شا�شة 

أو  جداً، وهي م�شنوع������ة من مادتي الزجاج ا

تين؛  ان مادتين ه�شَّ »التري�شبك�س« اللتين تُعدَّ

م  اإذ يمك������ن ل�شظية �شغيرة ن�شيب������اً اأن تُحطِّ

النافذة. ف������ي الواقع تتكون تلك النوافذ من 

أربع طبقات( ولي�س من  أو ا ألواح عدة )ثالث ا ا

طبقة واحدة، ويزيد �ُشمك الواحدة منها عن 

�شنتيمتر واحد، لك������ن الخطورة تبقى عالية 

ن�شبي������اً وه������ي بالتاأكيد اأعلى م������ن الخطورة 

خرى من المحطة  جزاء االأ الُمحتَملة على االأ

الف�شائي������ة. في عام )2010م( و�شعت وكالة 

ة ُمراقبة فوق محطة  وروبية ِمن�شَّ
الف�شاء االأ

الف�ش������اء الدولية، بحي������ث اأ�شبحت ُمراقبة 

التجارب المهمة عب������ر النوافذ ممكنة، لكن 

اد  الخ������ردة الف�شائي������ة الُمندفع������ة تُجبر روَّ

الف�شاء عل������ى اإبقاء النواف������ذ ُمغلقة معظم 

������اح الف�شاء  م������ٌر �شيِّئ ل�شيَّ
أ الوقت، وه������ذا ا

اً  وا خبراً �شارَّ الم�شتقبليين الذين كانوا قد تلقُّ

آذار من عام )2010م( تمّثَل في انطالق  في ا

طائرة »�شبي�س �شيب-2« الف�شائية المملوكة 

من قبل المليوني������ر »ريت�شارد بران�شون« في 

ول������ى، ومن الُمفتر�������س اأن تنقل  رحلته������ا االأ

ال�شيَّاح اإلى اأطراف الف�شاء الخارجي خارج 

ر�شية يوم������اً ما بثمن  مج������ال الجاذبي������ة االأ

ط  )200000( دوالر للتذك������رة. وفيم������ا يُخطِّ

آخ������رون لبناء فنادق ف������ي الف�شاء  حاِلمون ا

الخارجي يبدو من الوا�شح اليوم اأن فو�شى 

الخ������ردة �شتجع������ل �شيَّاح الف�ش������اء يعتمدون 

ال������ة،  عل������ى مركب������ات ذات دروع حماي������ٍة فعَّ

واإال �شيغ������دون ُعر�ش������ة للخطر. ل������ذا يقوم 

العلماء ف������ي »معهد فراونهوفر اإيرن�شت ماخ 

لمانية  لماني« في مدينة »فرايب������ورغ« االأ االأ

روع الحامية، حيث  بالبحث ف������ي تقنيات الدُّ

�س غاز  نظمة حماية جديدة بُم�شدَّ
يختبرون اأ

خفيف لُمح������اكاة التاأثيرات التي تحدث في 

الف�شاء الخارج������ي. ولتطبيق ذلك يقومون 

في ُمختبر المعهد بُمح������اكاة تاأثير ال�شظايا 

على ال�شطوح وكي������ف تخترقها وكيف يُمكن 

فيم������ا بعد تجربته������ا داخل نظ������ام الحماية 

الجدي������د؟ اإ�شاف������ًة اإلى معرفة ن������وع ال�شرر 

ن تُ�شبِّب������ه في الداخل، اآخذين 
الذي يمكن اأ

روع الحامية  ن تكون ال������دُّ
بعي������ن االعتب������ار اأ

ذات ُمقاوم������ة عالي������ة ووزن خفي������ف، فكلما 

قلَّ الوزن الُمر�شل اإلى الف�شاء قلَّت التكلفة 

وخا�ش������ًة بالن�شبة للقائمين عل������ى ال�شياحة 

الف�شائية. وفي �شبيل ذلك يلجوؤون اإلى مادة 
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»الكيفالر« الُم�شتخدم������ة في �شنع ال�شترات 

الُمقاومة للر�شا�������س، وتجربتها عبر اإطالق 

لمني������وم بقطر خم�شة ميليمترات  كرة من االأ

ب�شرعة )25000( كيلومتر في ال�شاعة )وهي 

�شرعة تفوق بع�شرين مرة �شرعة ر�شا�شة من 

�س  �س عادي(. وباإطالق الكرة من ُم�شدَّ ُم�شدَّ

غاز خفي������ف يعمل ب�شغط ع������اٍل جداً على 

�شفيحة م������ن الكيف������الر، وبُم�شاعدة كاميرا 

ر اال�شط������دام لتقييم  فائق������ة ال�شرع������ة تُ�شوِّ

نتائجه، تبيَّن للعلم������اء اأن �شفيحة الكيفالر 

ت الكرة وفتتته������ا، لكن بدالً من تفتيتها  �شدَّ

لت قطع �شغيرة ذات  اإلى �شظايا �شغيرة ت�شكَّ

قوة تدميرية كبيرة وذات تاأثير اختراقي كبير 

أنتج������ت ثقوباً كبي������رة واأحدثت �شرراً  حيث ا

كبي������راً، لذل������ك يجب تقوية �شفيح������ة ال�شدِّ 

بطبقات اإ�شافية من الن�شيج ل�شمان تفتيت 

ال�شظايا اإلى �شظاي������ا اأ�شغر. وبذلك، وحتى 

قل، لم تتوافر ال�شالمة الكاملة  ن عل������ى االأ االآ

ل�شيَّاح الف�شاء.

تاأثيـــر النفايـــات الف�سائيـــة على حياة 

ر�ص الب�سر على �سطح الأ

أنواع الخردة الف�شائية  ل بع�س ا تُ�ش������كِّ

أي�شاً، فاأثناء  ر�س ا تهديداً للنا�س على االأ

عملية دخول الغالف الجوي من جديد ال 

قمار  تحترق بع�س الخزانات )واأحياناً االأ

ر�س  اال�شطناعية( تماماً، فتهوي نحو االأ

ب�ش������كٍل ع�شوائي. اإنه الق������در نف�شه الذي 

لماني  االأ اال�شطناعي  القم������ر  �شيواجهه 

»روزات« الذي �ُشِنَع في ثمانينيات القرن 

�شعة »اإك�س«،  الما�شي كمر�شد ف�شائي الأ

أثقل  ويَِزُن طنين ون�شفاً ويُعدُّ واحداً من ا

المركبات في الف�شاء. فقد انتهت مهمة 

روزات ع������ام )1999م(، ث������م نفد وقوده، 

ومنذ ذلك الحين ي������دور بال وجهة حول 

مر �شوءاً اأن بع�س  ر�س، ومما يزيد االأ االأ

ث������ة اإ�شعاعياً وكان من  ج������زاء القمر ُملوَّ
اأ

فتر�س اأن ي�شقط عام )2008م(، لكن 
ُ
الم

ظروفاً في الف�شاء الخارجي تمثَّلت في 

انخفا�������س الن�شاط ال�شم�ش������ي منذ ب�شع 

�شنوات وبالتالي انخفا�س حرارة الطبقة 

ر�شي وتقلّ�شها،  العلوية للمجال الجوي االأ

ت اإلى انخفا�س �شرعة روزات، ولذلك  دَّ
أ ا

�شيبقى القم������ر اال�شطناعي لفترٍة اأطول 

في الف�شاء. وباعتب������ار اأن القمر روزات 

ر�س مرة كل /90/ دقيقة،  يدور حول االأ

لذا �شيك������ون من الم�شتحي������ل على رادار 

تي������را تحديد نقطة دخول روزات الغالف 

الجوي الفعلية بل يمكن تحديد نافذة ما 

للدخول، وعندها �شيكون العلماء قادرين 

على تحديد م�شار الهبوط ب�شكل تقريبي 

قد ي�شل عر�شه اإلى ما بين /50/و/100/ 

كيلومتر واإ�شدار التحذير الالزم.
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�س  في عام )1978م( �شقط قمر التج�شُّ

و�ش������ي »كوزمو�س-954«  اال�شطناع������ي الرُّ

و�س  ل������ون الرُّ في كن������دا بعدما فقد الُم�شغِّ

ال�شيطرة عليه، وب�شبب ُمفاِعل اليورانيوم 

النووي الموجود على متنه كانت ال�شلطات 

أ، ف������ي النهاية لم  �شوا الكندي������ة تتوق������ع االأ

يحدث اأي �شرر اإ�شعاع������ي لكن الع�شرات 

������ة تناثرت فوق اأرجاء  من ال�شظايا الُم�ِشعَّ

كندا، وقد كلفت عمليات التنظيف ب�شعة 

ماليين من ال������دوالرات، فهل �شيكون على 

لماني������ة دف������ع تعوي�شات اأي  الحكوم������ة االأ

�ش������رر يحدث ب�شبب �شق������وط روزات على 

ر�س؟ االأ

ف������ي الواق������ع ال يوجد قان������ون ل�شبط 

التعام������ل مع الخ������ردة الف�شائي������ة، ووفق 

قمار  المبادئ الحالية يجب على مالكي االأ

اال�شطناعية ذات الم������دارات القريبة من 

دوا م�ش������ار �شقوطها على  ن يُحدِّ
ر�������س اأ االأ

ر�س بعد /25/ عاماً من انتهاء عملها،  االأ

أنه ال توجد عقوبات على من يهملون  بيد ا

ه������ذا، ولهذا يُطاِلب الخبراء بو�شع مبادئ 

دة للف�شاء الخارجي،  ُملِزَمة وقوانين ُمحدَّ

قمار  لي االأ أم اآجاًل يجب على ُم�شغِّ وعاجاًل ا

ن  اال�شطناعية التجارية اأن يُدركوا هذا الأ

ن  أي�شاً؛ لي�س بال�شرورة االآ دة ا قمارهم ُمهدَّ
اأ

بل في الم�شتقبل حي������ث �شيكون عليهم اأن 

يفعل������وا كل ما في و�شعهم لتجنُّب الخ�شارة 

اء ُفقدان قم������ر ا�شطناعي  المادي������ة ج������رَّ

ب�شبب الخردة. 

تقنيـــات جديدة لـــدرء خطر النفايات 

الف�سائية

لماني  يعم������ل العلم������اء ف������ي المرك������ز االأ

 »DLR« والف�شائي������ة  الجوي������ة  للمالح������ة 
بالقرب من ميونخ على �ُشبٍل جديدة للتخلُّ�س 

من الخردة في الف�ش������اء الخارجي، وتتمثَّل 

قمار  روؤيته������م في اإيج������اد خدمة �َشْح������ِب االأ

حب«، فاإذا  قم������ار ال�شَّ
أ اال�شطناعي������ة عبر »ا

كان������ت هن������اك اأعطال في قم������ر ا�شطناعي 

م بنف�شه. في  ن م������ن التحكُّ م������ا فاإنه لن يتمكَّ

قمار اال�شطناعية عالية  الواقع، اإن كثافة االأ

فوق المدار الجغرافي الثابت الذي يقع على 

م�شاف������ة )35800( كم فوق خ������ط اال�شتواء، 

ات  والمحطَّ االت�ش������االت  قم������ار  الأ ويمك������ن 

ر�������س وتبثَّ  التلفزيوني������ة اأن ت������دور م������ع االأ

بقاء ه������ذا المدار  اإ�شاراته������ا با�شتم������رار، والإ

ر  الجغرافي الثابت خالياً م������ن الخردة يُطوِّ

الباحث������ون »اأولف«، وهو قمر �شحٍب يُفتر�س 

أو  قم������ار الُمنحِرفة اإلى م�شارها ا
اأن يُعيد االأ

قمار التي انتهت مهمتها في الف�شاء  ينقل االأ

ى »الم������دار المقبرة«، و�شتكون  اإل������ى ما يُ�شمَّ

عملية الربط من اأ�شعب العمليات التي يجب 

أول������ف القيام بها. تكمن �شعوبة عملية  على ا
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ب  نه وعلى بُعِد )35800(كم يتوجَّ
أ الربط في ا

توجي������ه قمر اأولف جنباً اإلى جنب مع القمر 

ال�ُم�شتهَدف بدقٍة ت�شل اإلى �شنتيمتر واحد، 

ويُ�شبه ذلك ُمحاولة اإدخ������ال خيط في اإبرة 

من م�شافٍة بعيدٍة جداً. على من�شة االختبار 

لمان������ي الم�شار  يُحاك������ي علماء المرك������ز االأ

الف�شائ������ي بُم�شاعدة روبوتي������ن اثنين، وعلى 

ن يُميِّز القمر اال�شطناعي 
حب اأ روبوت ال�شَّ

������م بعملية الربط  بو�شاط������ة كاميرا، ثم يتحكَّ

بُمفرده باأن يربط نف�شه باإحدى فوهات دفع 

القم������ر ال�ُم�شتهَدف. له������ذه الغاية تمَّ تطوير 

تقنيات �شحٍب في معه������د الروبوتات التابع 

�س تقنية  لمان������ي، وتتلخَّ لمرك������ز الف�شاء االأ

حب  ح������ب الجديدة في ولوج قم������ر ال�شَّ ال�شَّ

فع في القمر ال�ُم�شتهَدف بو�شاطة  ُفوَّهة الدَّ

������ة« عالية التقنية، وعندما تدخل  اقَّ آلة »ال�شَّ ا

������ة، وعندها �شتعلق  اقَّ د ال�شَّ ������ة �شتتمدَّ الُفوهَّ

ن  حب بالقمر ال�ُم�شتهَدف و�شتتمكَّ مركبة ال�شَّ

م������ن قيادته. لكن هذه التقني������ة مازالت في 

طور التجارب، ومازالت تعتر�شها م�شكلة لم 

يتمك������ن حتى اأولف من حلِّها، وهي اأن خردة 

قم������ار اال�شطناعية تتاأرج������ح هائمًة في  االأ

الف�شاء ب�شرع������ٍة تفوق �شبعة كيلومترات في 

الثانية، مما ي�شتدعي وجود اأنظمة مقاب�س 

ب�شرعة البرق ُمقارن������ًة باليد الب�شرية، لهذا 

لماني  ال�شبب يعمل الباحثون في المركز االأ

على �ُشن������ِع مقب�س خردة ف�شائي من خالل 

ن يتمَّ 
������ى »ديو�������س«، ويُوؤم������ل اأ م�ش������روٍع يُ�شمَّ

ر�س يوماً ما. بيد  ������م بالمقب�س من االأ التحكَّ

حب �شت�شتمر فو�شى  نه اإن ف�شلت مهمة ال�شَّ
أ ا

كثر من  الخ������ردة الف�شائية في ازدي������اد، واالأ

ذلك يخ�شى الخبراء اإ�شاءة ا�شتخدام التقنية 

قمار  ك�ش������الح لل�شيطرة اأو حت������ى لتدمير االأ

اال�شطناعي������ة ال�شليمة.. وعل������ى ذلك �شتمرُّ 

ن اأنظمة �شحب الخردة  �شنوات قبل اأن تتمكَّ

من العمل في الف�شاء الخارجي، وتعود اأحد 

أ�شب������اب ذلك البطء اإل������ى اأن اال�شتثمار في  ا

التخل�س من الخردة مكل������ف ولي�س اإلزامياً 

قم������ار اال�شطناعية، واإن لم 
ف������ي �شناعة االأ

م������ور يخ�شى خب������راء الف�شاء من  ������ر االأ تتغيَّ

حدوث المزي������د من الفو�شى ف������ي الف�شاء 

الخارجي، خ�شو�شاً اأن هناك خططاً لل�شفر 

اإلى القمر واإلى المريخ وبوجود رائد ف�شاٍء 

أنه  في بع�������س الحاالت. وعلى الرغ������م من ا

������ق �شفر الب�شر  ق������د تمرُّ عقود قبل اأن يتحقَّ

أنه يتم التخطيط  خرى، اإال ا
اإلى الكواكب االأ

ل اأحزمٍة من  جراءات تمنع ت�شكُّ من الي������وم الإ

الخردة الف�شائية حول القمر والمريخ كالتي 

�شرار  ر�������س. وهكذا علَّمتن������ا االأ تُحيط باالأ

أنه في  ر�س ا الحالية التي حدثت في مدار االأ

الم�شتقب������ل يجب ال�شعي منذ البداية لتجنُّب 

جرام  ل الخ������ردة الف�شائية ح������ول االأ ت�ش������كُّ

خرى التي �شن�شافر اإليها.
ال�شماوية االأ
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باحث وكاتب. ❁
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نبيل تللو

❁

ر�ض وهو  ن�سان على الأ إن ظهر الإن ظهر الإ أ من������ذ ا

يداأب على بناء وتطوي������ر وتنمية وتخطيط 

اماكن كاف������ة التي وطاماكن كاف������ة التي وطاأتها قدمه  م�ستقبل الأ

على الياب�سة، واأبحرت فيها �سفنه ومراكبه، 

قسقسقَّ ساته، فقد �ساته، فقد � اته، فقد �ساته، فقد �س سعماقه������ا غوا�سعماقه������ا غوا� لت في اأ لت في وتوغلت في وتوغَّ

نفاق عبر الجبال والبحار، وبنى الج�سور  الأ

ر�ض،  انهار والممرات، و�سبر انهار والممرات، و�سبر اأغوار الأ فوق الأ

ي سي سي  سرا�سرا� وم������دَّ ال�س������كك الحديدية عب������ر الأ

ل سل سل  سا�سع������ة، وحفر القن������وات المائية لت�سا�سع������ة، وحفر القن������وات المائية لت� ا�سع������ة، وحفر القن������وات المائية لت�سا�سع������ة، وحفر القن������وات المائية لت�س سال�سال�

د  َّنه������ار، وحدَّنه������ار، وحدَّ
بين البح������ار والبحيرات والأ

قت طائراته  في البحار، وحلقت طائراته  في البحار، وحلَّقت طائراته  ل�سفن������ه م�ساراً

رةسرةسرًة الزمن والم�سافات، ما  سفي ال�سماء مخت�سفي ال�سماء مخت�

ل سل سل  سلى تمتين عرى التوا�سلى تمتين عرى التوا� ى اإ دَّ
أ ا

عوب، وجعلت سعوب، وجعلت سعوب، وجعلت  سم������م وال�سم������م وال� والتالقح بين الأ

ر�ض  ارة ي�س������ري بين سارة ي�س������ري بين سارة ي�س������ري بين اأرج������اء الأ ستي������ار الح�ستي������ار الح�

بكات سبكات سبكات  سل �سل � ل �سل �س سكافة، حتى غدا العالم اليوم، بف�سكافة، حتى غدا العالم اليوم، بف�

روع������ات الربط سروع������ات الربط سروع������ات الربط  س������ل وم�س������ل وم� ������ل وم�س������ل وم�س س������ال والتوا�س������ال والتوا� ������ال والتوا�س������ال والتوا�س ست�ست� ال

ا ينام ا ينام اأهلها  ل غيرة«سغيرة«سغيرة« س »قرية �س »قرية � اإلَّ ضالكبرى، لي�ضالكبرى، لي�ض

وت سوت سوت  سنة، بال�سنة، بال� نة، بال� وبينة، بال� وبيِّ دون اأن يكون������وا على عل������ٍم

ورة والح������رف المطبوع، بما تموج به سورة والح������رف المطبوع، بما تموج به سورة والح������رف المطبوع، بما تموج به  سوال�سوال�

ري������ة من سري������ة من سري������ة من اأح������داٍث ج�س������ام. وقد راأيت  سالب�سالب�

اري������ع التي يخطط ساري������ع التي يخطط ساري������ع التي يخطط  سا�ستعرا�������ض بع�ض الم�سا�ستعرا�������ض بع�ض الم�
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ن�س������ان لتنفيذها وتطويرها لجعل عالمه  الإ

لكثر قبولكثر قبولً. اأ

ر سر ِسر  س�س� �وق������د ا�ستقي������ت المعلومات مم������ا ن�وق������د ا�ستقي������ت المعلومات مم������ا نُ

إفي و�سائ������ل الإفي و�سائ������ل العالم المختلف������ة حول هذا 

خيرة. وع طوال ال�سنوات السوع طوال ال�سنوات السوع طوال ال�سنوات الأ سالمو�سالمو�

����روع قن����اة ال�سوي�����س الجدي����دة:س����روع قن����اة ال�سوي�����س الجدي����دة:س����روع قن����اة ال�سوي�����س الجدي����دة: قناة  سم�سم�

طناعي يمتد في سطناعي يمتد في سطناعي يمتد في  سال�سوي�������س ممر مائ������ي ا�سال�سوي�������س ممر مائ������ي ا�

ر الت������ي تملكها سر الت������ي تملكها سر الت������ي تملكها  س������رق م�س������رق م� ������رق م�س������رق م�س سمال �سمال � مال �سمال �س س������ي �س������ي � ������ي �س������ي �س سرا�سرا� أ ا

وتديرها كلياً، وهي واحدة من اأهم القنوات 

المائية في العالم واأكثرها ازدحاماً وحركًة، 

ا طبيعي، ا طبيعي، اأهميتها  كلسكلسكٍل سبحار فيها يجري ب�سبحار فيها يجري ب� إوالإوالإ

ر طريق سر طريق سر طريق  سق�سق� ل في كونها ادي������ة تتمثل في كونها ادي������ة تتمثَّل في كونها اأ ادي������ة تتمثسادي������ة تتمثس سقت�سقت� ال

آ�سيا. في �ستينيات  ابحري بين قارتي ابحري بين قارتي اأوروبا وا

ق القناة، وكان سق القناة، وكان سق القناة، وكان  سر جرى �سر جرى � ر جرى �سر جرى �س سالق������رن التا�سع ع�سالق������رن التا�سع ع�

ها عند افتتاحه������ا في عام )سها عند افتتاحه������ا في عام )سها عند افتتاحه������ا في عام )1869م(  سعر�سعر�

عن������د ال�سطح )70(م، وعن������د القاع )22(م، 

وعمقه������ا ت�سع������ة اأمتار، ثم ج������رى تو�سيعها 

وتعميقه������ا مراٍت عدة من������ذ عام )1876م( 

كبر حجماً بحريٍة لل�سماح بمرور ال�سفن الأ

رقام في عام  ارت ه������ذه السارت ه������ذه السارت ه������ذه الأ سكب������ر بحيث �سكب������ر بحيث � أ ا

)2000م( )92، 226، 19( م على التوالي.

������ف عند هذا  ������ف عند هذا ر ل������م تتوق������ف عند هذا ر ل������م تتوقَّ ر ل������م تتوقسر ل������م تتوقس س م�س م� نَّ
أ غي������ر ا

اريع تو�سيع القناة، فالمالحة ساريع تو�سيع القناة، فالمالحة ساريع تو�سيع القناة، فالمالحة  سالح������د من م�سالح������د من م�

الدولية في تزايد م�ستمر لزدهار التجارة 

لالدولي������ة، ولالدولي������ة، ولب������ّد للقناة من مج������اراة هذه 

المالحة وم�ساي������رة هذا الزده������ار، فكان 

اأن اأطلق������ت ف������ي �شه������ر اآب/اأغ�شط�س عام 

)2014م( »م�شروع قناة ال�شوي�س الجديدة« 

الذي ي�شتمل عل������ى تو�شيع المجرى القديم 

للقناة، وحفر قن������اة رئي�شية بطول )35(كم 

أربع قنوات  بجوار القناة القديم������ة، وحفر ا

ات�شال بين القناتين الجديدة والقديمة. في 

ال�شهر التالي بداأت اأعمال الحفر باإ�شراف 

»الهيئة الهند�شية الع�شكرية« التابعة للقوات 

الم�شلح������ة الم�شرية، بم�شاركة نحو ثمانين 

�شركة وطني������ة م�شرية، وبطاقة ثالثة اآالف 

آلية هند�شي������ة، يعمل عليها نحو )20( األف  ا

مهند�س وفن������ي وعامل كلهم م�شريون، كما 

زالة  تمَّ تخ�شي�������س كتيبتي������ن ع�شكريتين الإ

لغام ومخلفات الحروب ال�شابقة، وتموِّل 
االأ

الحكومة الم�شرية الم�ش������روع ب�شكٍل كامل 

مها  اعتم������اداً عل������ى اال�شتثمارات الت������ي قدَّ

ر التكاليف  المواطن������ون الم�شريون، وتَُق������دَّ

بمليارات الجنيهات الم�شرية.

)2015م(  آذار/مار�������س  ا �شه������ر  حت������ى 

عمال الحفر، وتمَّ 
أُنِْج������َز نحو )94%( م������ن اأ ا

بة من  مت������ار المكعَّ
رف������ع وترحيل ماليين االأ

أ العد  الرمال الم�شبَّعة بالمياه، في حين بدا

التنازلي الفتتاحها في 2015/8/6م طبقاً 

للمهلة الزمنية المحددة، وقد جرى بتاريخ 

2015/3/21م اإبح������ار اأول �شفينة م�شرية 

نَّ هذا الم�شروع يعادل 
أ فيها. ومن الوا�شح ا
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ف������ي اأهميته م�شروع بن������اء ال�شد العالي في 

�شتينيات القرن الما�شي اإن لم يتفوَّق عليه، 

وفائدته لن تكون لم�شر وحدها، بل للعالم 

كله، من خ������الل خدمته للتج������ارة العالمية 

المتنامية.

قن������اة  الجدي����دة:  بنم����ا  قن����اة  م�ص����روع 

بنم������ا مم������ر مائ������ي ا�شطناع������ي ي�شل بين 

طل�شي واله������ادئ، وتَُعدُّ اأحد 
المحيطين االأ

نج������ازات الهند�شية ف������ي العالم،  اأعظم االإ

تقط������ع عر�شاً برزخ بنما ال�شيق في اأميركا 

������م جمهوري������ة بنما -التي  الو�شط������ى، وتَُق�شِّ

تملكه������ا وتديره������ا- اإل������ى ق�شمي������ن �شرقي 

ل مع قن������اة ال�شوي�������س اأهم  وغرب������ي، ت�ش������كِّ

الممرات المائي������ة اال�شطناعية في العالم، 

باخت�شارها  االقت�شادية  اأهميته������ا  وتتمثَّل 

الم�شاف������ة البحرية بين مدينت������ي نيويورك 

كث������ر من ثمانية اآالف  و�شان فران�شي�شكو الأ

بحار حول اأق�شى جنوب  نَّ االإ
أ كم، في حين ا

اأميركا الجنوبي������ة يزيد عن واحد وع�شرين 

أل������ف ك������م، طوله������ا )81،63(ك������م، عمقها  ا

)11،8(م، وق������د ُحِفرت ب�شكلها الحالي بين 

عام������ي )1904-1914م( باإ�شراف الواليات 

ميركية. المتحدة االأ

بحار في قناة بنما يختلف عن  نَّ االإ
أ غير ا

بحار في قناة ال�شوي�س التي يجري فيها  االإ

نَّ ارتفاع م�شتوى 
أ ب�شكٍل طبيعي تماماً، ذلك ا

�شط������ح المحيطي������ن المذكوري������ن مختلف، 

وعل������ى م�شارها توج������د بحيرت������ا »غاتون« 

و»ميرافلوري�س«، اللتان ترتفعان عن �شطح 

البح������ر )82(م، مم������ا يوجب رف������ع ال�شفينة 

الداخلة اإلى القناة حت������ى ارتفاعهما، ومن 

خر، ولذا كان  ث������م اإنزالها عند الط������رف االآ

�شمنت  ال بُدَّ م������ن بناء ثالثة �ش������دود من االإ

الم�شل������ح يبلغ طول كل منه������ا ثالثمئة متر، 

وعر�شه������ا )34(م، وعمقه������ا )21(م، لرفع 

ال�شفن الداخلة اإليها، وثالثة �شدود مماثلة 

نزاله������ا عن������د الخ������روج منه������ا بم�شاعدة  الإ

القاط������رات الكهربائي������ة، وبالتال������ي ف������اإنَّ 

م�شاح������ة ال�شد تتحكم في م�شاحة ال�شفينة، 

فال يمك������ن لل�شفن العمالقة اأن تبحر فيها، 

ومن هن������ا ن�ش������اأت فكرة �شق قن������اة جديدة 

على م�شت������وى �شطح البحر ال ت�شتدعي بناء 

�شدود، وتكون في الوق������ت ذاته قادرة على 

ا�شتيعاب اأ�شخم ال�شفن، وهذا مما ي�شاعد 

على تن�شيط المالحة البحرية الدولية. في 

ع������ام )2006م( طرحت الحكوم������ة البنمية 

خطة حفر قناة مائية جديدة بعر�س خم�شٍة 

وخم�شين متراً اإلى جان������ب القناة الحالية، 

وواف������ق ال�شع������ب البنمي عل������ى الخطة في 

ا�شتفت������اء جرى بتاريخ 2007/6/20م، ومن 

ث������م وافق البرلمان البنم������ي على الميزانية 

الالزم������ة الت������ي تزيد عن خم�ش������ة مليارات 
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باأعم������ال الحفر  اأميرك������ي، وبو�ش������ر  دوالر 

باإ�شراف التحالف االقت�شادي: »المجموعة 

الموحدة لقناة بنما« التي ت�شم م�شتثمرين 

ر  نَّه كان من المقرَّ
أ محليي������ن ودوليين. ومع ا

اأن ينته������ي حف������ر القناة الجدي������دة في عام 

)2014م(، ويت������م افتتاحه������ا ف������ي الذكرى 

ولى لتد�شين القناة الحالية، اإال  المئوي������ة االأ

نَّ ذلك قد تاأخ������ر حتى �شهر ني�شان/اإبريل 
أ ا

�شباٍب تقنية. 2016م الأ

لعدم  م�ص����روع قن����اة نيكاراغ����وا: نظ������راً 

ا�شتيعاب قناة بنما النمو المتزايد با�شطراد 

للتجارة البحري������ة الدولية، فقد ن�شاأت منذ 

بداي������ات الق������رن الحالي فك������رة حفر قناة 

أرا�ش������ي جمهورية نيكاراغوا  مائية تخترق ا

أمي������ركا الو�شطى، لفتح طريٍق مخت�شر  في ا

لل�شح������ن البحري ي�شل بي������ن �شاحليها على 

طل�شي والهادئ، ويكون رديفاً  المحيطين االأ

لقناة بنم������ا التي تخترق اأ�شي������ق نقطٍة في 

اأميركا الو�شط������ى. بتاريخ 2014/12/22م 

ب������داأت نيكاراغ������وا حفر القن������اة المقترحة 

بط������ول )280( ك������م، منها )90(ك������م امتداد 

القناة في بحيرة نيكاراغوا، باإ�شراف �شركٍة 

������ع اأن ي�شتغرق العمل  �شينية، وم������ن المتوقَّ

خم�������س �شنوات، بتكلفة تزي������د عن خم�شين 

ملي������ار دوالر اأميركي، ويقوم باأعمال الحفر 

نح������و خم�شين األف مهند�س وعامل، اأغلبهم 

م������ن ال�شي������ن والبل������دان المج������اورة ب�شبب 

محدودي������ة توافر الق������وى المحلية من ذوي 

المهارات والخبرة.

أ�شرع  نَّ هذه القناة البحرية تمثِّل ا
أ ومع ا

طريق للتنمي������ة االقت�شادية في نيكاراغوا، 

اإذ اإنَّه������ا �ش������وف تولِّ������د دخاًل يحت������اج اإليه 

المرتبة  يحتل������ون  الذين  النيكاراغواي������ون، 

كث������ر فقراً  الثاني������ة ف������ي قائمة ال������دول االأ

ر�شية،  في الن�ش������ف الغربي من الك������رة االأ

فال�شرك������ة ال�شينية المنف������ذة بالتعاون مع 

ممولي������ن دوليين �شتدفع لحكومة نيكاراغوا 

مبلغ ع�شرة ماليين دوالر اأميركي �شنوياً في 

ولى من بدء ت�شغيل القناة،  الع�شر �شنوات االأ

مع نقل ملكية القناة تدريجياً للدولة بمعدل 

10% ف������ي كل عقد، و�ش������والً اإلى 99% كحدٍّ 

اأق�شى.

أثار حفيظة نا�شطي  نَّ الم�ش������روع ا
أ غير ا

البيئ������ة، الذي������ن اتهموا حكوم������ة نيكاراغوا 

وال�شرك������ة ال�شينية المنفذة بتجاهل عملية 

ثر البيئي ال�شيئ المحتمل ب�شورٍة  تقييم االأ

كبيرة. ومن المتوقع اأن تدخل قناة نيكاراغوا 

ف������ي تناف�ٍس �شديد مع قن������اة بنما الجديدة 

ال�شتقطاب �شفٍن اأكثر عدداً واأكبر حجماً.

قن����اة �صيت����و �صام����ودرام: وتعني في اللغة 

الهندي������ة: »ج�شر البح������ر«، بالن�شبة للهند، 

ق،  فاإنَّه حلم عمره )150( عاماً كاد اأن يتحقَّ
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اإنَّها »قناة ال�شوي�س« الخا�شة بها، فهي ت�شقُّ 

طريق������اً بحرياً جديداً بي������ن �شاحلها جنوب 

ال�شرقي و�شمال غ������رب جارتها �شريالنكا، 

ويخترق �شل�شلة من الجزر ال�شغيرة تُعرف 

آدم«، من خليج منار في جنوب  با�شم: »ج�شر ا

أربعة ع�شر  الهن������د اإلى خليج البنغال، بعمق ا

مت������راً، وعر�������س ثالثمئة مت������ر، وطول نحو 

مئة ك������م، وت�شمح بمرور ال�شف������ن ال�شغيرة 

والمتو�شط������ة المبحرة بي������ن �شاحلي الهند 

بحار جنوباً  ال�شرقي والغربي، ب������دالً من االإ

ر  للدوران ح������ول جزيرة �شريالنكا، مما يوفِّ

)730(ك������م و)36( �شاعة، وهذا مما ي�شاعد 

على ازده������ار �شناعة النقل البحري وزيادة 

النم������و االقت�ش������ادي على امت������داد القناة- 

الحل������م، وبتكلفة )560( ملي������ون دوالر تاأتي 

من ا�شتثماراٍت محلية.

ول مرة  برزت فكرة حف������ر هذه القناة الأ

ف������ي ع������ام )1860م(، اأي بعد م������رور عام 

على بدء حف������ر قناة ال�شوي�������س في م�شر، 

أثناء االحت������الل البريطاني للهند، لكن  في ا

حالتا  ال�شيا�شية  والخالفات  البيروقراطية 

أيار/مايو 2005م،  دون تنفيذها حتى �شهر ا

عندما توافقت عليه������ا الحكومتان الهندية 

أ الحف������ر فعاًل في يوم  وال�شريالنكي������ة، وبدا

ال�شبت 2005/7/2م. لك������ن ن�شطاء البيئة 

حالوا دون ا�شتم������رار الحفر لما ي�شبَّبه من 

دمار وا�شح وتخريب وا�شع للبيئة المحيطة، 

وبقي الحلم حلماً حتى اإ�شعاٍر اآخر.

قن����اة ملقا: منذ �شنواٍت بعيدة واالأحالم 

تداعب ب�شغف �شكان دولتي ميانمار وتايالند 

لتنفيذ »الم�شروع-الحلم«، الذي يتمثَّل ب�شقِّ 

قناة �شوي�س اأخرى تربط بين خليج تايالند 

ع من بحر ال�شي������ن الجنوبي وبحر  المتف������رِّ

ع من المحي������ط الهندي،  ندام������ان المتف������رِّ
أ ا

بطول نحو �شتين كم، عبر اأرا�شي الدولتين 

عل������ى امتداد خ������ط العر�������س )10( درجة 

حجام  �شم������االً، لت�شمح باإبحار ال�شفن من االأ

كافة بين البحرين ودون عبور م�شيق ملقا 

والدوران ح������ول جزيرة �شنغافورة، وبالتالي 

اخت�شار م�شافة )1200(كم، وتوفير خم�شة 

أي������ام، وتخفي�������س اأجور ال�شف������ن وناقالت  ا

النفط، اإ�شافة اإلى تنمية اقت�شاد المنطقة 

عل������ى جانبيها، مع ما يرافق ذلك من اإعادة 

توزي������ع ال�شكان الذين كادوا اأن يختنقوا في 

أّن الخبراء ي�شفون  العا�شمة بانكوك. ومع ا

أكب������ر م�شروعات  أنَّه������ا اأحد ا ه������ذه القناة با

أنَّه ال يزال  الق������رن الواحد والع�شري������ن، اإال ا

حبراً على ورق بانتظار التمويل الالزم.

قن����اة البحري����ن: البح������ر المي������ت، وهو 

لي�������س بحراً بالمعنى العلمي الدقيق، بل هو 

بحيرة �شدي������دة الملوحة مغلق������ة م�شتطيلة 

ردن  ال�شكل تقريباً تمتد بين جنوب غرب االأ
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وجنوب �شرق فل�شطي������ن في جنوب غربي 

�شيوية، طول������ه )76(كم، عر�شه  الق������ارة االآ

)16(ك������م، م�شاحته المتفاوت������ة با�شتمرار 

اأكثر من األف كيلومتر مربع بقليل، �شطحه 

أربع مئ������ة متر عن م�شتوى  ينخف�������س نحو ا

خرى، وهذا ما يجعل منه  �شطح البحار االأ

ر�س،  ماكن انخفا�شاً على وجه االأ أكثر االأ ا

أي�شاً، اأي نحو ثمانمئة  أربعمئة متر ا عمقه ا

�س  مت������ر عن م�شتوى �شطح البح������ار. تتعرَّ

مياه������ه للتناق�������س ال�شديد ف������ي حجمها 

وم�شت������وى ارتفاعه ينخف�س ب�شبب التبخر 

الملحية،  م������وارده  وا�شتن������زاف  ال�شدي������د 

يه  ردن-مغذِّ وب�شبب ا�شتخدام مياه نهر االأ

ردنيين والفل�شطينيين  الرئي�س- من قبل االأ

غرا�س ال������ري، وال�شيما من قبل الكيان  الأ

ال�شهيون������ي الذي داأب منذ عام )1964م( 

كب������ر من مياهه  عل������ى ا�شتجرار الق�شم االأ

عمار �شحراء النق������ب وجلب اأكبر عدٍد  الإ

من الم�شتوطنين اإلى اأر�س فل�شطين، مما 

يه������دده بالتال�شي واالختف������اء في �شنوات 

الن�شف الثاني م������ن القرن الحالي، وهذا 

ما دع������ا الخبراء -وال�شيم������ا عقب توقيع 

ردن والكي������ان  اتفاقي������ة ال�ش������الم بي������ن االأ

قامة  ال�شهيوني ف������ي ع������ام )1994م(- الإ

م�شاريع عدة ُعِرف������ت با�شم: »اإنقاذ البحر 

الميت المحت�شر حالياً«:

أربعة  أنابيب مي������اه بقطر ا 1- م������د خط ا

اأمتار وط������ول )180(كم من خلي������ج العقبة 

حمر( جنوب������اً اإلى البحر الميت  )البحر االأ

�شم������االً، وباال�شتف������ادة من ف������ارق االرتفاع 

أربعمئ������ة متر، يجري تزويده  بينهما البالغ ا

ر  بالماء واإعادت������ه اإلى حجمه ال�شابق، ويُقدَّ

حجم المي������اه المنقولة بملياري متر مكعب 

�شنوياً.

2- حف������ر قناة مائية بي������ن خليج العقبة 

والبحر الميت تُعرف با�شم: »قناة البحرين«، 

وذلك لتزويده بالماء واإقامة محطات لتوليد 

الطاق������ة الكهربائية وتحلي������ة المياه، وبناء 

مناط������ق ومرافق �شياحية عل������ى امتدادها، 

ط������راف الثالثة،  فردي������ة وم�شترك������ة بين االأ

وهذا مما ينع�س اقت�شاد المنطقة.

ر ط������ول القن������اة المقترحة بمئة  يَُق������دَّ

ر حجم المياه المتدفقة  وثمانين كم، ويَُقدَّ

حم������ر اإلى البح������ر الميت  م������ن البحر االأ

بملي������اري متر مكع������ب �شنوي������اً، وت�شتغرق 

عملي������ة حفرها قراب������ة الع�ش������ر �شنوات، 

ردني  و�شتق������ام بالكامل على الجان������ب االأ

من الح������دود، ومن ث������م فه������و الم�شتفيد 

كب������ر منها، حيث �شيح�ش������ل على ثلثي  االأ

كمية المي������اه والكهرباء، في حين تح�شل 

فل�شطين على ع�شري������ن بالمئة، ويح�شل 

ى. الكيان ال�شهيوني على ما تبقَّ
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بي�س  3- حف������ر قن������اة بي������ن البح������ر االأ

را�شي  حم������ر عبر االأ المتو�ش������ط والبحر االأ

الفل�شطيني������ة في قطاع غزة، مروراً بجنوب 

بئر ال�شبع، و�شوالً اإلى البحر الميت، بطول 

حمر، مما  مئة وع�شرة كم، ثم اإلى البحر االأ

بي�س  يعني فتح خط مالحي بين البحرين االأ

حمر. المتو�شط واالأ

نَّ ه������ذه الم�شاريع لم تدخل طور 
أ غير ا

التنفي������ذ الفعلي ل�شع������ف التمويل الالزم، 

طراف المعنية،  وعدم وج������ود توافق بين االأ

نَّ الدول 
أ ووجود مخاطر بيئية محتملة، كما ا

العربي������ة تنظر بعي������ن ال�ش������ك والريبة اإلى 

بي�س المتو�شط  م�شروع و�شل البحري������ن االأ

حمر مروراً بالبحر الميت، لما ينطوي  واالأ

هداٍف �شهيونية قديمة  علي������ه من تحقيٍق الأ

�شتراتيجية  همية االإ تتمثَّل في اإ�شع������اف االأ

أنَّه يدخل �شمن م�شروع  لقناة ال�شوي�س، كما ا

و�شط الكبي������ر« الذي يركِّز على  »ال�شرق االأ

اإقامة م�شاريع م�شتركة بين دول المنطقة.

كان اأول م������ن اقترح فك������رة ربط البحر 

حم������ر بالبح������ر المي������ت مهند�������س ف������ي  االأ

الجي�������س البريطاني ف������ي ثمانينيات القرن 

ول م������رة ر�شمياً  التا�ش������ع ع�ش������ر، ثم ُطِرح الأ

و�شط  اأمام الموؤتم������ر االقت�شادي لل�شرق االأ

������ان 1995م(، وخالل  فريقيا )عمَّ
و�شم������ال اأ

المنت������دى االقت�شادي العالم������ي الذي ُعِقد 

ردن������ي للبح������ر الميت  عل������ى ال�شاط������ئ االأ

)2005م(، تمَّ االتفاق بين الجهات المعنية 

على ال�ش������روط المرجعية لدرا�شة الجدوى 

ث������ر البيئي واالجتماعي لنقل المياه من  واالأ

حمر اإل������ى البحر الميت )م�شروع  البحر االأ

قناة البحرين(، وف������ي عام )2007م( بداأت 

الجه������ات المعني������ة اإعداد درا�ش������ة جدوى 

نهائي������ة للم�شروع. بتاري������خ 2013/12/9م 

طراف المعني������ة كافة على بدء  وافق������ت االأ

الم�ش������روع، وتم توقيع مذك������رة التفاهم في 

ميركي������ة وا�شنطن، بتمويٍل من  العا�شمة االأ

البنك الدولي مقداره ع�شرة مليارات دوالر. 

في ي������وم الخمي�س 2015/2/26م جرى في 

ردن والكي������ان ال�شهيوني  ان توقي������ع االأ عمَّ

وبح�شوٍر فل�شطيني على اتفاقية البدء في 

تنفي������ذ قناة البحرين للرب������ط بين البحرين 

نات الم�شروع  حمر، وت�شمل مكوِّ
الميت واالأ

الرئي�شة وطريقة التنفيذ والجدول الزمني 

عم������ال واإدارة الم�شروع  آلي������ة متابع������ة االأ وا

ثار البيئية. والتمويل واالآ

م�ص����روع نف����ق جبل ط����ارق: م�شيق جبل 

طارق عبارة عن ممر مائي ي�شل بين البحر 

طل�شي، يقع  بي�س المتو�شط والمحيط االأ االأ

بين اأق�شى جن������وب اإ�شبانيا واأق�شى �شمال 

المغرب، فا�شاًل بين قارتي اأوروبا واأفريقيا 

أق������رب م�شاف������ة بينهم������ا، عر�شه من  عند ا
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ال�شمال اإلى الجن������وب )13(كم، وطوله من 

ق�شى  ال�شرق اإلى الغرب )58(كم، عمقه االأ

)365(م.

 ف������ي ع������ام )1979م( اتفق������ت اإ�شبانيا 

والمغرب عل������ى اإطالق درا�شة ب�شاأن جدوى 

م�شروع حفر نفق تحت مياه الم�شيق، على 

غرار النفق الذي يرب������ط فرن�شا ببريطانيا 

نكليزي بطول ت�شعٍة  ويمر تحت القن������ال االإ

وثالثين ك������م، منه������ا ثمانية وع�ش������رون كم 

تحت المياه، ويحتوي عل������ى خطين لل�شكة 

لل�شي������ارات، وفي  الحديدية وطري������ٍق بري 

ع������ام )2005م( اتفقا عل������ى متابعة درا�شة 

الم�شروع، اإ�شافة اإلى درا�شة م�شروع ج�شر 

معلق فوقه على غرار ج�شر البوابة الذهبية 

نَّ الكفة تميل 
أ في �ش������ان فران�شي�شكو، غير ا

ل�شالح بناء النفق، وال�شيما بعد نجاح حفر 

نكليزي )بحر المان�س( الذي  نفق القنال االإ

افتتح في عام )1994م(.

تكمن اأهمية الم�شروع في و�شل البلدين 

الجارين اإ�شباني������ا والمغرب، ما يعني زيادة 

التنمي������ة ف������ي المناطق المحيط������ة، وو�شل 

ول مرة في التاريخ، ما  اأوروبا مع اأفريقيا الأ

يعني زيادة التب������ادل والتقارب بين البلدان 

بي�������س المتو�شط،  المطلَّة عل������ى البحر االأ

فريقية. يُ�شار  وروبية واالأ و�شعوب القارتين االأ

نَّ فك������رة نفق جبل طارق لي�شت وليدة 
أ اإلى ا

الع�ش������ر الحديث، فقد اقترحت فرن�شا في 

عام )1925م( حفر نفق جبل طارق، بهدف 

ت�شهيل حرك������ة التنقل بين اأوروبا والمناطق 

التي كانت ت�شتعمرها في اأفريقيا.

م�ص����روع ج�ص����ر جزي����رة �صقلي����ة: �شقلية 

بي�س المتو�شط م�شاحًة  اأكبر جزر البحر االأ

)25 األف كم مربع تقريباً( و�شكاناً )خم�شة 

ل مع عدٍد من الجزر  ماليين ن�شمة(، ت�ش������كِّ

قاليم الع�شرين التي  المحيطة بها اأح������د االأ

ن منها اإيطالي������ا، ويف�شله������ا م�شيق  تتك������وَّ

ق�شى �شتة ع�شر  مي�شينا البالغ عر�ش������ه االأ

كم. في ع������ام )2001م( قررت اإيطاليا بناء 

ج�شر معلَّق ف������وق م�شيق مي�شينا ي�شل بين 

م والجزيرة بط������ول )3360(م،  ر�������س االأ االأ

وبارتف������اع )64( متراً ف������وق م�شتوى �شطح 

أث������ار جدالً علمياً  نَّ الم�شروع ا
أ البح������ر. اإال ا

أنَّه  ب�شب������ب وقوعه في منطقة زلزالية، ومع ا

م������كان التغلب على هذه الم�شكلة تقنياً،  باالإ

������ه بقي حبراً عل������ى ورق ب�شبب �شعف  أنَّ اإال ا

التمويل.

فريقي:  وروبي- الأ م�صروع حفر النفق الأ

ول  في ع������ام )2004م( طرح������ت اإيطاليا الأ

مرة م�ش������روع حفر نفق بح������ري يمر تحت 

بي�س المتو�شط بطول  مياه و�شط البحر االأ

وروبي يقع في جزيرة  )136(كم، طرف������ه االأ

فريقي في  �شقلية، ف������ي حين يقع طرفه االأ
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العا�شمة تون�س، بتكلفة ع�شرين مليار يورو. 

واإذا علمن������ا اأن اإيطاليا تخطط لبناء ج�شر 

يطالية بجزيرة  معلق يربط �شبه الجزيرة االإ

�شقلية كما ورد في الفق������رة ال�شابقة، فاإنَّ 

ه������ذا يعني ارتب������اط القارتي������ن بخط بري 

ول مرة في التاري������خ، وهذا مما  مبا�ش������ر الأ

يزي������د وير�ش������خ اللُْحَمة بين �شع������وب البحر 

بي�س المتو�شط. االأ

م�ص����روع نفق م�صي����ق البو�صفور: م�شيق 

البو�شفور عبارة عن ممر مائي يربط البحر 

بي�س المتو�شط، طوله  �شود مع البحر االأ االأ

ق�شى يزيد عن ثالثة  ثالثون كم، عر�شه االأ

ق�ش������ى )122(م، وهو يف�شل  كم، عمقه االأ

أو بين  فريقية، ا وروبية واالإ بي������ن القارتين االأ

�شيوي من الجمهورية  وروبي واالآ الق�شمين االأ

التركية، على �شفتيه تمتد مدينة اإ�شطنبول، 

وتب�شط تركيا �شيادته������ا على جانبيه. تعود 

فكرة بناء نفق تحت الم�شيق لربط �شطري 

مبراطوري������ة العثمانية،  يام االإ اإ�شطنب������ول الأ

نَّ التقنيات المتوافرة في ذلك الوقت 
أ غير ا

لم تكن ت�شاع������د على حفره، وبقيت الفكرة 

حلماً حت������ى الوقت الحال������ي، فبعد ت�شييد 

ج�شرين فوقه في عامي )1973-1988م(، 

ع������ادت فكرة بن������اء النف������ق للظه������ور وبداأ 

حفره في ع������ام )2004م( باإ�شراف تحالٍف 

اقت�شادي ياباني- تركي، وبتمويل من بنك 

اليابان للتع������اون الدولي وبن������ك اال�شتثمار 

وروبي، بتكلفة نحو ثالثة مليارات يورو.  االأ

ن������ت تركيا اأول نفق  في ع������ام )2013م( د�شَّ

لل�شكك الحديدية تح������ت م�شيق البو�شفور 

أربعة ع�شر كم، منها )1400( تربط  بط������ول ا

أربع دقائق بالقطار �شطري المدينة  خالل ا

والقارتي������ن اللتي������ن يف�شل بينهم������ا م�شيق 

البو�شفور، ويحمل ا�شم »مرمراي«، »مرمر« 

ن�شب������ة اإلى بحر مرمرة، وتعن������ي كلمة »اأي« 

باللغة التركية »ال�شكة الحديدية«.

ونظ������راً لعدم اإم������كان ا�شتيع������اب النفق 

الحال������ي والج�شري������ن الحرك������ة المروري������ة 

المتزايدة بين �شط������ري اإ�شطنبول، فقد تمَّ 

عالن ع������ن حفر نفقي������ن جديدين تحت  االإ

ع االنتهاء  م�شي������ق البو�شفور، وم������ن المتوقَّ

منهما في عامي )2016 ، 2020م(.

م�صروع ج�ص����ر م�صيق باب المندب: باب 

ل البوابة  المن������دب عبارة عن م�شيق يُ�َش������كِّ

حمر، التي تربطه بخليج  الجنوبية للبحر االأ

ع������دن فالبحر العرب������ي فالمحيط الهندي، 

فا�ش������اًل بين جن������وب غربي �شب������ه الجزيرة 

العربي������ة و�شرق اأفريقيا، تُِط������لُّ اليمن على 

�شاحل������ه ال�شرقي، في حي������ن تُِطلُّ جيبوتي 

أكثر  ق�شى ا على �شاحل������ه الغربي، عر�شه االأ

مه جزيرة  م������ن ثماني������ة وع�شرين ك������م، تَُق�شِّ

بريم اليمنية اإلى ق�شمين �شرقي اأقل عر�شاً 
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وغربي اأكثر عر�شاً. في عام )2006م( اأعلن 

اليمن وجيبوتي عن م�شروع بناء ج�شر معلَّق 

ف������وق الم�شي������ق بطول يزيد ع������ن )28(كم، 

ويتكوَّن من ق�شمين تف�ش������ل بينهما جزيرة 

بريم، ويرتف������ع عن �شطح الم������اء )400(م، 

و�شيُحمل على ثالث من�شات، ويتبعه ت�شييد 

مدينتين على طرفيه ت�شمان مناطق �شكنية 

وتجارية و�شناعية. الم�شروع الذي ي�شتغرق 

بن������اوؤه خم�شة ع�ش������ر عاماً، �شيك������ون اأحد 

اأكبر الج�ش������ور المعلقة في العالم، و�شي�شل 

نَّ 
أ فريقية، اإال ا �شيوي������ة واالأ بين القارتين االآ

أ قبل تاأمين التمويل  المبا�شرة ببنائه لن تبدا

ر بخم�شة ع�شر مليار دوالر. المقدَّ

م�ص����روع بن����اء ج�ص����ر ال�صعودي����ة- م�صر: 

يج������ري الحديث منذ �شن������وات عن م�شروع 

اإقامة ج�شٍر بحري ي�ش������ل بين راأ�س حميد 

ف������ي منطقة تبوك �شمال غ������رب ال�شعودية، 

ومنطقة �شرم ال�شي������خ جنوب جزيرة �شيناء 

الم�شرية، ويمر ف������وق جنوب خليج العقبة 

حمر(، وم�شائ������ق تيران، بطول  )البح������ر االأ

نح������و خم�شين كم. الم�ش������روع الذي ينتظر 

التموي������ل الكاف������ي والتوافق������ات ال�شيا�شية 

طراف المعني������ة )ال�شعودية، م�شر،  بين االأ

ردن، الكيان ال�شهيوني(، لن يربط فقط  االأ

بين ال�شعودي������ة وم�شر، مما يع������ود بفائدة 

كبيرة عليهما وال�شيما تي�شير حركة التجارة 

فراد خا�ش������ة في موا�شم الحج والعمرة  واالأ

������ه �شيربط بين  والعمال������ة وال�شياحة، بل اإنَّ

�شيوية بين نقطتين  فريقية واالآ القارتين االأ

تقتربان فيها من بع�شهما بع�شاً.

م�صروع ج�صر م�صيق بيرنغ: يقع م�شيق 

بيرنغ في اأق�شى �شم������ال المحيط الهادئ، 

آ�شيا )�شمال �شرق �شيبيريا،  فا�شاًل بين قارة ا

أمي������ركا ال�شمالية )والية  رو�شي������ا( عن قارة ا

ميركية(، عر�شه عند اأقرب نقطة  اآال�شكا االأ

ق�شى خم�شون  بينهما )58( كم، عمق������ه االأ

مت������راً. في ع������ام )2001م( اأعلن������ت اأميركا 

ورو�شيا عن م�شروع اإن�شاء نفق بحري تحت 

الم�شيق يربط بينهما، بطول نحو مئة كم، 

وي�شم �شكة حديدية لنقل الركاب والب�شائع، 

ر  وي�شتغرق حفره )20( عام������اً، وبكلفة تَُقدَّ

بنحو خم�شة و�شتين ملي������ار دوالر اأميركي، 

به������دف اإقامة م�شروع������ات تنموية م�شتركة 

ف������ي المنطقتين عل������ى طرف������ي الم�شيق: 

ميركية، و�شب������ه جزيرة  اآال�ش������كا االأ والي������ة 

نَّ الم�شروع 
أ ت�شوكوت�شك������ي الرو�شية. وم������ع ا

نَّ البلدين ي�شعيان 
أ محفوف بالمخاطر، اإال ا

حثيثاً للبدء بت�شييده.

م�ص����روع الطري����ق الغرب����ي ف����ي م�ص����ر: 

يخت������رق هذا الطريق ال�شحراء الغربية في 

م�شر من جنوبه������ا اإلى �شماله������ا، وت�شايره 

قناة مائية ت�شتجر مياهه������ا من نهر النيل، 
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وترفدها مياه البحي������رات الجوفية، وتقام 

المن�ش������اآت الحيوية وال�شكانية على جانبيه، 

بهدف امت�شا�������س فائ�س الزيادة ال�شكانية 

في م�شر.

م�ص����روع رفع من�صوب مي����اه بحيرة ت�صاد: 

ت�شك������و بحيرة ت�شاد في و�ش������ط اأفريقيا من 

انح�ش������ار مياهها وتناق�������س كميتها ب�شبب 

ا�شتنزافه������ا ف������ي اال�شتخدام������ات الب�شرية 

مطار الهاطل������ة فوق حو�شها،  وتناق�������س االأ

مما يه������دد بزواله������ا، وكان اأن دعت الدول 

المجاورة لها المجتمع الدولي لم�شاعدتها 

أوبانغي  تقني������اً ومالياً لتحويل مج������رى نهر ا

)اأح������د روافد نه������ر الكونغ������و( لي�شب في 

طل�شي، في  البحي������رة بدالً من المحي������ط االأ

محاولٍة لرفع من�شوب مياهها.

م�صروع نقل الكهرباء من و�صط اأفريقيا 

اإل����ى اأوروبا: في ع������ام )1974م( تمَّ بناء �شد 

»اإنجا« على نهر الكونغو في و�شط اأفريقيا، 

وكان م������ن المقرر اأن ي������زود مناطق وا�شعة 

مر  نَّ هذا االأ
أ م������ن اأفريقيا بالكهرب������اء، اإال ا

هلية التي نُِكبت  لم يتم ب�شبب الح������روب االأ

به������ا دوٌل اإفريقية ع������دة، وكان اأن طرحت 

أ�شب������ه بالحلم يتمثَّل بربط  م�شر م�شروعاً ا

�ش������دي اإنجا والعالي بو�شاطة خط كهربائي 

عمالق، مما يوؤدِّي اإلى توحيد اأكبر م�شدرين 

للطاقة الكهربائية في اأفريقيا، ومن خالل 

ربط �شبك������ة ال�شد العال������ي باأوروبا، ي�شبح 

مكان نقل الطاقة الكهربائية الرخي�شة  باالإ

وروبية. اإلى البلدان العربية واالأ

ألمانيا لبن������اء محطة وا�شعة  ������ط ا وتخطِّ

لتوليد الكهرباء م������ن الطاقة ال�شم�شية في 

ال�شحراء الجزائرية، ونقلها اإلى اأوروبا بعد 

اأن تاأخذ دول �شمال اأفريقيا حاجتها.

طل�صي: في  م�ص����روع نف����ق المحي����ط الأ

عام )2003م( اأعلن مهند�شون اإمكان اإن�شاء 

طل�ش������ي ي�شل بين  نف������ق عبر المحي������ط االأ

مدينتي بري�شت������ول البريطاني������ة ونيويورك 

ميركية، بهدف نقل الم�شافرين في قطاٍر  االأ

ي�شي������ر عبر نفق طوله �شت������ة اآالف كم تحت 

طل�شي، ب�شرعٍة تبلغ )3700(كم/�شا،  مياه االأ

ما يعادل ثالثة اأ�شعاف �شرعة ال�شوت، اأي 

اإنَّ الرحلة لن ت�شتغرق �شوى �شاعة ون�شف. 

نَّ التقنية التي 
أ ويوؤكِّد م�شممو الم�ش������روع ا

�شتجع������ل من ه������ذا الحلم حقيق������ة باأواخر 

العق������د الثالث، هي موجودة فع������اًل حالياً، 

وتتمثَّل بعرباٍت تحمل على متنها األف راكب، 

أنابيب يتم تثبيتها على  وت�شير ب�شرعة �شمن ا

عمق ثالثين متراً تحت �شطح الماء لتجنب 

اال�شطرابات المائية، ف������وق �شكة حديدية 

بو�شاطة مج������االٍت مغناطي�شية. وكانت قد 

طل�شي������ة في القرن  ظهرت فك������رة القناة االأ

أ المهند�ش������ون التفكير  التا�شع ع�ش������ر، وبدا
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نكليزي  أثناء حفر القنال االإ فيها جدياً في ا

في ثمانينيات القرن الما�شي.

أنَّن������ي ق������د اأوردت في هذه  ع������ي ا دَّ
أ ال ا

ن�شان  المقال������ة الم�شاريع التي يخط������ط االإ

لت�شييدها كاف������ة بغية جع������ل عالمه الذي 

أكثر تالوؤماً، واأف�شل ان�شجاماً،  يعي�������س فيه ا

ن�شان  فالقائمة تطول با�شتمرار، وطموح االإ

بنق������ل حياته من حاٍل اإلى ح������اٍل اأح�شن لم 

ف يوماً. ولن يتوقَّ

�شارة اإلى الم�شاريع الكبرى  وال بدَّ من االإ

حالم تداعب  التي تنوي �شورية تنفيذها، فاالأ

أو نفق يربط  رواديين لبناء ج�شر ا مخيلة االأ

م، لما في  ر�س ال�شوري������ة االأ جزيرته������م باالأ

ذلك من ت�شهيٍل لحركة التنقل بينهما، وياأمل 

ال�شوري������ون ب�شرعة تنفيذ م�شروع حفر قناة 

رواء اأرا�شي الجزيرة  جر مي������اه نهر دجلة الإ

أوائل  عالن عنه في ا ال�شورية، الذي ت������مَّ االإ

ع������ام )2011م(، كما يتطلع������ون ب�شوق واأمل 

عالن  للب������دء باإن�شاء الطريقين اللذين تمَّ االإ

ول يربط غرب  عنهما في عام )2009م(، االأ

�شوري������ة ب�شرقها، من طرطو�س اإلى الحدود 

العراقي������ة بطول )370(ك������م، والثاني يربط 

�شمال �شورية بجنوبها، من الحدود التركية 

ردنية بطول نحو خم�شمئة كم، وذلك  اإلى االأ

لتحدي������ث منظومة النقل ال�شورية وت�شجيعاً 

على اال�شتثمار فيها.
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اأديب واإعالمي �سوري. ❁

مع:

اعر ساعر ساعر �لفل�سطيني خالد �أبو خالد سل�سل� �

اإعداد: حممد خالد اخل�رض
❁

أبو  اع������ر ساع������ر ساع������ر �لعربي �لفل�سطين������ي خالد � سل�سل� �

عري خا�ص سعري خا�ص سعري خا�ص  سال������ي �سال������ي � ال������ي �سال������ي �س س�سلوب ن�س�سلوب ن� اخال������د تفرد باخال������د تفرد باأ

إلنزوع �إلنزوع �إلى  جمع فيه �لجم������ال و�لطبيع������ة و�

أمت������ه �لعربية  ايا �سايا �سايا � سلت������زم بق�سلت������زم بق� �لتح������رر كما �

ية سية سية  سلق�سلق� فتها سفتها سفتها � سية فل�سطي������ن ب�سية فل�سطي������ن ب� ية فل�سطي������ن ب�سية فل�سطي������ن ب�س سكثرها ق�سكثرها ق� أ و�

رين سرين سرين  سلمعا�سلمعا� �عر�عر�ء � عرسعرس سل�سل� �لجوهرية وهو من �أهم �

آر�ئه كان  صعرية وبع�������صعرية وبع�������ص � عرية وبع�������سعرية وبع�������س سل�سل� وح������ول حيات������ه �

�لحو�ر �لتالي: 

- �ل�شاع���ر خال���د �أب���و خالد �أن���ت �شاعر 

ت قليل���ة فمكانك شت قليل���ة فمكانك شت قليل���ة فمكانك  شل���ى مرحل���ة لي�شل���ى مرحل���ة لي� ل���ت �شل���ت �شل���ت �إ شو�شو�

�ل�شع���ر  كتب���ت  لم���اذ�  �ل�شع���ر  رم���وز  بي���ن 

�لمحكي؟
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• �إنن������ي �أكتب م������ن �أجل ق�ضي������ة عادلة، 
طيني ضطيني ضطيني  ضلفل�ضلفل� �عب �عب � عب ضعب ض ضل�ضل� �ني وتخ�ص �ني وتخ�ص � ني وتخ�ص ضني وتخ�ص ض ضانية تخ�ضانية تخ� انية تخ�ضانية تخ�ض ضن�ضن� إو�إو�إ

عوب ضعوب ضعوب  ضل�ضل� �ن تخ�ص كثير�ن تخ�ص كثير�ً من � بحت ضبحت ضبحت �لآ ض�ض� كما �أ

عر ضعر ضعر  ضل�ضل� �لنوع من � �لعربي������ة لذلك �أرى �أن هذ�

ع ويمكن ضع ويمكن ضع ويمكن  ضو�ضو� إل �إل �إل������ى �لجمهور �لأ ل �ضل �ض ضلغنائي ي�ضلغنائي ي� �

نه يخاطب  �عتب������اره جماهيري������اً بامتي������از لأ

ا فيا فياأخذ من �لبيئة  صلنا�صلنا�ص �لوجد�ن �لعميق في �

بة لي ضبة لي ضبة لي  ضمر بالن�ضمر بالن� أ إجتماعية ويرد �إجتماعية ويرد �إليها وهذ� � �ل

إدي �إدي �إلى حالة وطنية لذلك كتبت مجموعة  دي �ودي �وؤ ويوي

ولى و�لنتفا�ضة  غنيات لالنتفا�ضة �لأ من �لأ

�ائدي �ائدي �لمغناة على مطالب  ائدي ضائدي ض ض ق�ض ق� اضاضاً ض�ض� �ض�ض ض�ض� �و�وؤ ولثانية مولثانية م �

صعبي������ة معروفة تعي�صعبي������ة معروفة تعي�ص ف������ي �لوجد�ن �لعام،  عبي������ة معروفة تعي�ضعبي������ة معروفة تعي�ض ض�ض�

ار ضار ضار  ضنت�ضنت� رت ضرت ضرت � ضوجاء من يوزعه������ا ويغنيها فانت�ضوجاء من يوزعه������ا ويغنيها فانت�

ي������دة تخاطب ضي������دة تخاطب ضي������دة تخاطب  ضنها ق�ضنها ق� ي������م لضي������م لضي������م لأ ضله�ضله� �لن������ار في �

إخذ من������ه وتعطيه �إخذ من������ه وتعطيه �إ�ضافة  العام تالعام تاأ �لوج������د�ن �

أنها مغناة ومن ذلك �لنمط قامت فرقة  �إلى �

رين ضرين ضرين  ض وع�ض وع� صكث������ر من خم�صكث������ر من خم�ص جيل �ضجيل �ضجيل �أ ضلجذور بت�ضلجذور بت� �

جلت ضجلت ضجلت  ض ف�ض ف� �أغني������ة هي كل م������ا كتبت تقريب������اً

و�أخرج������ت في �لقناة �لثاني������ة في �لتلفزيون 

�ث������ر�ث������ر�ً و��ضحاً على  أ وري وتركت �ضوري وتركت �ضوري وتركت � ضل�ضل� �لعرب������ي �

طين ضطين ضطين  ضة ف������ي فل�ضة ف������ي فل� ة ف������ي فل�ضة ف������ي فل�ض ض������ع وخا�ض������ع وخا� ������ع وخا�ض������ع وخا�ض ضو�ضو� �لجمه������ور �لأ

عر ضعر ضعر  ضل�ضل� إق������ول �إق������ول �إن � أ اجتهد فاجتهد فا �لمحتلة م������ن هنا �أ

تجيب لذضتجيب لذضتجيب لذ�ئقة  ض فني������ة ت�ض فني������ة ت� إلمحك������ي �إلمحك������ي �إذ� كان ذ� �

يدة ضيدة ضيدة  ضلق�ضلق� صلنا�صلنا�ص يمكن �أن يحم������ل ما تحمله � �

ية ضية ضية  ضلرومان�ضلرومان� ت������وى من ضت������وى من ضت������وى من � ضلحديثة فهو على م�ضلحديثة فهو على م� �

عر ضعر ضعر  ضل�ضل� ية ضية ضية �تج������اه فاعل في � ضلرومن�ضلرومن� أي�ض������اً و� �

ت������ه علي محمود طه ضت������ه علي محمود طه ضت������ه علي محمود طه  ضلعرب������ي كان من مدر�ضلعرب������ي كان من مدر� �

في م�ش������ر، وعب������د البا�ش������ط ال�شوفي في 

�شورية ونديم محمد. وهنا اأرجح اأن الكتابة 

على هذا المنوال تترك اأحياناً التاأثير الذي 

تفتقر اإليه ق�شيدتنا الحديثة.

ا الق�شيدة العمودي������ة فال تفتقر اإليه  مَّ
أ ا

ل�شب������ب ب�شيط هو اأن النا�������س في االبتدائية 

كما ف������ي الثانوية كما ف������ي الجامعات تربوا 

على عامود ال�شعر ال������ذي و�شلنا من ديوان 

العرب قديمه وحديثه.

- اأنـــت �ساعـــر مقـــاوم وا�ســـح اأنـــك عبـــر 

تاريخـــك لـــم تم�صِ اإل في هـــذا التجاه ما 

هو ال�سبب على الرغم من اأن ال�ساعر يمكن 

اأن يكون له تداعيات اإن�سانية اأخرى؟

ق������ول: اإنَّ التاري������خ 
أ • بداي������ة يج������ب اأن ا

أو اأي مثقف لي�س امتيازاً  ي �شاعر ا الن�شالي الأ

أدائه في الحياة  له فهو يقوم بهذا النوع من ا

بما ين�شجم م������ع تكوينه وقدراته. فثمة كثير 

من المثقفين لم يحملوا ال�شالح ولم يقاتلوا 

الع������دو ولكنهم قاتلوا ومازال������وا يقاتلون في 

حقلهم ال������ذي يجيدون التعام������ل معه.. من 

خدم الق�شية  هنا ج������اء دوري فيما �شلكت الأ

بجناحي ال�شعر والقت������ال ا�شتلهاماً لتجارب 

ال�شعراء الفر�شان ف������ي تاريخنا العربي مثل 

حدث من  المتنبي واأبي فرا�س و�شوالً اإلى االأ

ال�شعراء العرب.
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فاالمتياز هو للق�شي������ة التي ننا�شل من 

اأجلها، ولي�س لل�شاعر الذي حملها بال�شيغة 

أراد واأرادت، فال�شاعر حامل ومحمول  التي ا

في اآن.. هو حام������ل لق�شيته ومحمول على 

أكتافها، وبالتالي فهو مطالب اأكثر من غيره  ا

أ. باأن ال يخذلها ويوا�شل ما بدا

�سكال ال�سعرية التي كتبتها  - مـــا هي الأ

في م�سيرتك الطويلة؟

أنا اأكتب ق�شي������دة التفعيلة وفي بع�س  • ا
التجارب من هذه الق�شيدة جاوزت بين الن�س 

النثري والن�س ال�شعري في ن�شيج الق�شيدة 

مر لم يكن ق�شدياً، ولكنه جاء  الواح������دة واالأ

في �شياق التجربة، فلم يكن غريباً عنها، ولم 

تكن متغربة في������ه، ولكنه جاء ليكامل �شيغة 

طارين. وما ق�شيدت������ي /العودي�شة/  ف������ي االإ

وبي������روت 78 وق�شائد اأخ������رى اإال مثال على 

هذه المزاوجة.

- ال�ساعـــر خالد اأبو خالـــد لماذا كتبت 

التفعيلـــة وهذا النمط ال�سعـــري األ يوجد 

نمط اآخر كال�سطرين مثاًل؟

أم������ا لماذا اأكتب التفعيل������ة فاأنا ال اأجد  • ا

نف�ش������ي موؤهاًل لتجاوز �شعراء العامود الكبار 

مثل محم������د مهدي الجواه������ري على �شبيل 

المثال، فاأ�شيف اإلى تجربتهم .

ولكن اأجدني ف������ي المرحلة وفي الع�شر 

دوات التي اأجيد ا�شتخدامها  أريد باالأ اأقدم ما ا

فالعودي�شة كعنوان هي نحت مركب من العودة 

ودي�ش������ا فنحن نع������رف اأن الفل�شطينيين  واالأ

رحلوا ولكنهم ظلوا دائم������اً يتطلعون باتجاه 

العودة، اأما المعادل الهوميري الذي اأ�شاف 

ودي�شة ف������ي تركيب واحد  ورك������ب العودة واالأ

آري�شيو�س كان عائداً اإلى اإيزاكا  أنه اأي ا فه������و ا

م������ن حروب طروادة، وكانت بنيلوب المعادل 

الهوميري لق�شية فل�شطين محا�شرة باأمراء 

الح������رب، وموعودة بتحقيق م������ا ت�شبو اإليه 

وهذا يوؤدي اإل������ى اأن طفل االنتفا�شة �شيكبر 

أبوه  ويحميه������ا، وباعتباره طفاًل فق������د جاء ا

ليحميه، ويحمي بنيلوب المعادل الهوميري 

لفل�شطي������ن، ويحررها من اأمراء الحرب كما 

هو الحال في فل�شطين اليوم.

- مـــا راأيـــك بال�سعر فـــي الع�ســـر الراهن 

وهل هو بخير؟

• اأعتقد اأن ال�شعر يرتبط بعالقة جدلية 

بحركة التاريخ به������ذا الوطن، وي�شكل رافعة 

ثقافية اإبداعي������ة. وبالتالي هو بخير طالما 

اأن المقاوم������ة ه������ي عن������وان وبو�شل������ة اأمتنا 

أن������ا اأعتق������د اأن �شعراء ج������دداً موجودون،  فا

واأن �شع������راء �شيول������دون، و�شيكملون التجربة 

ال�شعري������ة لجيلنا الذي اأعط������ى مت�شاًل بمن 

ن القدرة على التعلم  �شبقه، ومتعلماً من������ه الأ

من الم������وروث ت�شاوي الق������درة على اجتراح 

ن هو موج������ة عابرة  ب������داع. وما ن������راه االآ االإ
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يدعمه������ا عّرابوها وه������ذا ال ينفي اأن هناك 

�شعراء مهمين وهذه هي قوانين الحياة.

- براأيـــك هـــل وجـــدت تطـــورا ملحوظا 

اأنماطـــه  خـــالل  ال�سعـــري  ال�سعيـــد  علـــى 

واأ�سكاله؟

• هن������ا يج������ب اأن نتحدث م������ن البداية 

ول  أنم������اط من ال�شعرية االأ واأن نحدد ثالثة ا

العم������ودي، والثان������ي التفعيل������ة، والثالث ما 

أنه ق�شيدة النثر. ن�شطلح عليه ا

ا ف������ي العمودي لي�س ثم������ة من �شاعر  مَّ
أ ا

أ�شلفت، وبدوي الجبل  تجاوز الجواهري كما ا

أو اأ�ش������اف اإليهم في هذا  أبا ري�شة، ا وعم������ر ا

ط������ار من ال�شعر، ثم جاءت النكبة العربية  االإ

فكانت اإذاناً بح������دوث �شل�شلة من التغيرات 

في  واالقت�شادية  وال�شيا�شي������ة  االجتماعية، 

الوط������ن العربي، وه������و ما انعك�������س اإيجابياً 

على التجربة الثقافية عموماً وال�شعر بوجه 

خا�س.

فكان اأن ظهر ال�شياب، ونازك المالئكة 

لك������ي يحدثا نقل������ة نوعية في �شي������اق ديوان 

ال�شع������ر العرب������ي، وقد ب������داأت ه������ذه النقلة 

ب������اأن �شاعرين ق������د اأحدثا امت������داداً لتجربة 

العامود دون اأن ينحرفا عنها معتمدين على 

مرحلة انتقالية كانت ف������ي ق�شيدتنا تراوح 

بي������ن العامود والتفعيلة اإل������ى اأن جاء �شعراء 

خوا وجّذروا ما  التفعيلة في ال�شتينيات، فر�شَّ

بعد مرحلة الريادة.

واإذا تحدثن������ا عن ق�شي������دة النثر ف�شوف 

أ�شبق تاريخياَ من التفعيلة، وقد  أنها ا نكت�شف ا

ولدت على يدي اأمين الريحاني واأحمد ح�شن 

الزيات على �شبيل المثال ال الح�شر، ولكنها 

لم تتحول بعد اإلى تي������ار ب�شبب اأن العّرابين 

داء ال�شعري قد خلطوا  المعا�شرين لهذا االأ

الحابل بالنابل، والم�شت�شهل بالجاد.

لكن �شاع������راً عربياً �شوري������اً ا�شتطاع اأن 

يتج������اوز كل هذا االخت������الط، فاأنجز بداية 

م�شروع������ه ال�شعري في كت������اب انطوى على 

ق�شيدة كاملة عنوانها )منادى دم�شق( وهذا 

ال�شاع������ر هو محمود ال�شي������د، وكان متزامناً 

معه كل من اإ�شماعيل عامود، و�شليمان عواد 

حي������ث اأنجزت ق�شيدة نث������ر متفوقة واأقرب 

اإلى المقطعات منها اإلى الملحمية، كما هو 

الحال في ق�شيدة )منادى دم�شق(.

فول  أ االأ أنه عندم������ا بدا ه������م في هذا ا واالأ

يعت������ري الق�شيدة العمودي������ة كان ال�شبب في 

ذلك هو اأن االحتراف والقدرة على النظم كانا 

ق������د تراجعا، و�شار ال�شعر ي�شكو من انح�شار 

أ يتخل������ل ال�شعر  العاطف������ة وال�ش������ورة، ثم بدا

الخلل اللغ������وي والعرو�شي، وه������ذا ين�شحب 

ن ال�شقوط في النظم  على ق�شيدة التفعيلة الأ

لم يكن وقفا عل������ى الق�شيدة العمودية فقط 

أي�شاً. بل تاأثرت بذلك التفعيلة ا
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في حين كانت ق�شيدة تذهب في ثالث 

فئات بع�������س كتابها ي�شتلهم الوافد المترجم 

من �شعر العالم، وبع�شهم ي�شت�شهل وبع�شهم 

ن  ال يجيد اللغة، وهذا ما زال يراوح حتى االآ

دبية.  على ال�شاحة الثقافية واالأ

- ال�ساعـــر خالـــد اأبـــو خالد هـــل تاأثرت 

ب�ساعر �سبقك اأو عا�سرته؟

أث������رت وتعلمت من كل من �شبقني من  • تا
ال�شع������راء الحقيقيين كال�شاعر اأحمد �شوقي 

ف������ي الع�شر الحديث، وعلي محمود طه من 

ال�شع������راء الرومان�شيي������ن، و�شليمان العي�شى، 

أبو �شلمى، وعبد الرحيم  ويو�شف الخطيب، وا

محمود وكثير غيره������م اإ�شافة اإلى ال�شعراء 

الفر�ش������ان منذ بداية الع�ش������ر الجاهلي اإلى 

أثراً بالغاً في نف�شي وفي  يومن������ا، فقد تركوا ا

�شعري والجدير بالذكر اأن التاأثر واال�شتلهام 

أ�شي������اء تحمل ال�شاعر  أي�شاً كلها ا ب������داع ا واالإ

أدائها. م�شوؤولية البد اأن يكون قادراً على ا

مناف�ـــص  اأدبـــي  جن�ـــص  هنـــاك  هـــل   -

لل�سعر؟

ن هي اأن الرواية  • ثمة �شائعة يروج لها االآ
هي ديوان العرب ولي�س ال�شعر وهذه �شائعة 

روج له������ا الروائيون في غي������اب حركة النقد 

لل�شع������ر العربي الحديث، ويق������ال اإن الرواية 

أكث������ر م������ن ال�شعر في  ن ا اأ�شبح������ت تب������اع االآ

أنهما )ال�شعر والرواية(  �شواق، والحقيقة ا االأ

أزم������ة الت�شويق ب�شب������ب الظروف  ا يعاني������ان 

الحياتية الت������ي يعي�شها اإن�شانن������ا المعا�شر، 

اإال اأن الرواية هي اإب������داع جديد في حياتنا 

الثقافية فهي ال ت������وازي ال�شعر من الناحية 

نه امتداد لما �شبقه، وفي هذه  التاريخي������ة الأ

المرحل������ة بال������ذات التي يمك������ن اأن ن�شميها 

تداخل الفنون، فاأنت تجد الم�شرح والحوار 

وال�شينم������ا والتلفزيون ح������االت موظفة في 

ق�شيدتنا الحديثة.

وكذلك يمكن اأن تجد في الرواية ال�شعر 

والكثي������ر م������ن الرومان�شية العالي������ة، وهما 

�شفت������ان موازيت������ان لل�شعر، حت������ى الت�شكيل 

الفن������ي اأي الت�شوير يتداخل اأي�شاً مع هذين 

بداع، وبالتالي اإن ما يمكن اأن  ال�شكلين من االإ

نطلق عليه الرواية المفتوحة هو تركيب من 

ال�شعر وال�شرد، وال يمكن اأن يكون اأي منهما 

ن  بمفرده، لذلك لي�س بمقدورنا اأن نحدد االآ

خر. حالة ثابتة توؤكد من يناف�س االآ

- ال�ساعـــر خالـــد اأبـــو خالـــد لقـــد فزت 

موؤخرًا بجائزة القد�ص التي منحتك اإياها 

دبـــاء والكتـــاب العـــرب  مانـــة العامـــة لالأ الأ

لماذا، وماذا تعني لك؟؟

• لقد ح�شل������ت على الجائزة عن مجمل 

نه������ا ملتزمة  دبية الأ اأعمال������ي ال�شعري������ة واالأ

بالق�شاي������ا العربي������ة وفي �شلبه������ا الق�شية 

أن������وه اأن الذين ح�شلوا  الفل�شطيني������ة، وهنا ا

على الجائ������زة كانوا يحمل������ون الهم القومي 
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العرب������ي الع������ام، والفل�شطين������ي خا�شة مثل 

يو�شف الخطيب وحميد �شعيد.

������ا الجائزة بالن�شبة ل������ي فاأنا اعتبرها  مَّ
أ ا

طار  جائ������زة لفل�شطين، ول�شت في ه������ذا االإ

�ش������وى �شاع������ي بري������د اأحمل ه������ذه الجائزة 

لفل�شطي������ن فالمثق������ف العربي ال������ذي يلتزم 

أو اأعطيات، لكنه  ق�شاي������ا ال ينتظر مكافاآت ا

يعمل كمحارب في جبهة ثقافية تحمل هموم 

مة كلها، واإذا اأردت اأن اأقول �شيئاً اإ�شافياً 
االأ

فاأنا تلقيت اأكثر من مئ������ة وخم�شين تكريماً 

في الوطن العربي و�شورية، وكل تكريم يعادل 

نه تكريم لفل�شطين باعتبارها  هذه الجائزة الأ

مة المركزية. ق�شية االأ

ملحة عن حياة

ال�ساعر خالد اأبو خالد

 ه������و ع�شو اتح������اد الكتاب العرب، واتح������اد الكتاب وال�شحفيي������ن الفل�شطينيين، كتب في 

أه������م ال�شح������ف العربية، له العديد من الموؤلف������ات منها: العودي�ش������ة الفل�شطينية التي جمعت  ا

ف������ي ثالثة مجلدات، وت�شمنت ع������دداً من المجموعات ال�شعرية، و�شام عل������ى �شدر الميل�شيا، 

أبو خالد، بي�شان في  الج������دل في منت�شف الليل، اأغنية حب عربية اإلى هان������وي، تغريبة خالد ا

الرماد، و�شاهراً �شال�شلي اأجيء ودمي نخيل للنخيل ورمح لغرناطة، ونقو�س محفورة على م�شلة 

�شرفية  وم�شرحية �شعرية. االأ

❁  ❁  ❁
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كاتبة �سورية. ❁

اأزمة مياه حو�ضي دجلة والفرات
 بني 

دوافع التنمية وقيود التعاون
❁

لق������د اهتمت جميع ال�شع������وب القديمة 

–من������ذ بدء الخليقة- اهتماماً بالغاً بتنظيم 

المياه، وعرفت مب������ادئ المحافظة عليها، 

خرين. رار بالشرار بالشرار بالآ ش�ش� إبمعزل عن الإبمعزل عن الإ

بيل المثال( شبيل المثال( شبيل المثال(  شففي بالد الرافدين )على �شففي بالد الرافدين )على �

ح������دد حمورابي ف������ي �شريعت������ه الم�شهورة، 

تعملت شتعملت شتعملت  شتخ������دام المياه، حيث ا�شتخ������دام المياه، حيث ا� تخ������دام المياه، حيث ا�شتخ������دام المياه، حيث ا�ش شولويات ا�شولويات ا� أ ا

������ان، فالحيوان، ثم ش������ان، فالحيوان، ثم ش������ان، فالحيوان، ثم  شن�شن� الولى لالولى لالإ بالدرج������ة الأ

نَّ البابليين اهتموا بكيفية توزيع 
أ اللري. كما اللري. كما ا

خرين، وذلك تحت  ������رر الش������رر الش������رر الآ شالمياه، ومنع �شالمياه، ومنع �

رر، لعواقب فعله، شرر، لعواقب فعله، شرر، لعواقب فعله،  شبب ال�شبب ال� بب ال�شبب ال�ش شل م�شل م� ّطائلة تحّمل م�طائلة تحمل م�طائلة تحّم

ررين. ويعود ذلك شررين. ويعود ذلك شررين. ويعود ذلك  شوالتعوي�ض عل������ى المت�شوالتعوي�ض عل������ى المت�

عر�ض وتقدمي:  �سمر الزركي
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أ�سا�س الحياة، وعليه نجد  نَّ الماء هو ا
أ اإلى ا

ارات في العالم قامت على سارات في العالم قامت على سارات في العالم قامت على  س جميع الح�س جميع الح� نَّ
أ ا

ادر المياه، ومع سادر المياه، ومع سادر المياه، ومع  سنهار، وقرب م�سنهار، وقرب م� فاف السفاف السفاف الأ س�س�

ن�سانية تو�سعت الحاجة  إارة الإارة الإ ارة السارة الس ستطور الح�ستطور الح�

رب والري سرب والري سرب والري  سرة على ال�سرة على ال� رة على ال�سرة على ال�س سللمياه، فلم تعد مقت�سللمياه، فلم تعد مقت�

أو�سع كالمالحة،  بل تطورت اإل������ى مجالت ا

ناعية، وتوليد الطاقة سناعية، وتوليد الطاقة سناعية، وتوليد الطاقة  س�ستخدامات ال�س�ستخدامات ال� وال

الح الدول التي تقع سالح الدول التي تقع سالح الدول التي تقع  سوغيرها. مما جعل م�سوغيرها. مما جعل م�

تركة ستركة ستركة  سنهار الدولي������ة الم�سنهار الدولي������ة الم� واط������ئ السواط������ئ السواط������ئ الأ سعلى �سعلى �

سالحها، وتتعار�سالحها، وتتعار�س الحها، وتتعار�سالحها، وتتعار�س سارب م�سارب م� ارب م�سارب م�س سابك، وقد تت�سابك، وقد تت� ابك، وقد تت�سابك، وقد تت�س ستت�ستت�

وتختل������ف على كميات المي������اه التي تحتاج 

ية سية سية  سلى الخ�سلى الخ� افة سافة سافة اإ س�س� نهار، اإ اإليها من هذه الأ

إم������ن اإ�ساءة ا�ستعمال ه������ذه المياه، وتلويثها  إم������ن 

رب وحتى سرب وحتى سرب وحتى  سالحة لل�سالحة لل� الحة لل�سالحة لل�س سبح غي������ر �سبح غي������ر � بح غي������ر �سبح غي������ر �س سبحيث ت�سبحيث ت�

كالت كثيرة بين سكالت كثيرة بين سكالت كثيرة بين  س؛ مما يخلق م�س؛ مما يخلق م� اساساً سي�سي� أ للري ا

ارة، ومع ازدياد سارة، ومع ازدياد سارة، ومع ازدياد  سالدول تزداد مع تقدم الح�سالدول تزداد مع تقدم الح�

أ�سلوب ا�ستعمالها. الحاجة للمياه، ومع ا

ا������ا������اأت فكرة اإيج������اد قواعد  ������س������س سومن هنا ن�سومن هنا ن�

واتفاقات تنظم كل ذل������ك. وبحيث تحفظ 

اطئة، ساطئة، ساطئة،  سال������ح الدول المت�سال������ح الدول المت� ال������ح الدول المت�سال������ح الدول المت�س سدنى لم�سدنى لم� الحد الأ

الح بحجج سالح بحجج سالح بحجج  سي عل������ى هذه الم�سي عل������ى هذه الم� ّوتمنع التعّدوتمنع التعّد

لحة.سلحة.سلحة. سمختلفة تخلقها الدول ذات الم�سمختلفة تخلقها الدول ذات الم�

واهت������م كثي������ر م������ن الدار�سي������ن بهذه 

ية المياه( التي سية المياه( التي سية المياه( التي  سابك������ة )ق�سابك������ة )ق� ابك������ة )ق�سابك������ة )ق�س سية المت�سية المت� ية المت�سية المت�س سالق�سالق�

ّ النا�س عاّمة. مث������ل الدكتور  النا�س عامة. مث������ل الدكتور  النا�س عاّمة. مث������ل الدكتور اإبراهيم  ّتهّمتهّم

من  �سعيد ف������ي كت������اب »اإ�ستراتيجي������ة الأ

المائي العربي«، والدكتور اإبراهيم غوري 

نهار والينابي������ع«، والدكتور  في كت������اب »االأ

اأحم������د �شو�شة في كتاب »في�شانات بغداد 

في التاريخ« وغيرهم... 

ومن الدرا�ش������ات المتميزة التي تناولت 

ب�شكل علمي ومف�شل اأزمة المياه بين تركيا 

من جهة، وكل من �شورية والعراق من جهة 

اأخرى درا�ش������ة الدكتور ع�شام �شروف التي 

جاءت في كت������اب »اأزمة مياه حو�شي دجلة 

والفرات بين دوافع التنمية وقيود التعاون«، 

ال�شادر ع������ن وزارة الثقافة –الهيئة العاّمة 
ال�شوري������ة للكت������اب- دم�ش������ق2015م الذي 

يقع في خم�شمئة وثم������اٍن وت�شعين �شفحة 

أل������ف الكتاب من  من القط������ع الكبي������ر. يتا

مقدم������ة، وخم�ش������ة ف�ش������ول، اإ�شاف������ة اإلى 

أثبت الدكتور  الخاتمة واال�شتنتاجات. وقد ا

ع�ش������ام �ش������روف الم�ش������ادر، والمراج������ع 

والمجاّلت،والمراجع  جنبي������ة،  واالأ العربية 

لكترونية، ومالح������ق الن�شو�س، وفهر�س  االإ

�ش������كال التي اعتمد  الج������داول، وفهر�س االأ

عليها في هذه الدرا�شة.

ل: »الخ�صائ�ص الطبيعية  وَّ
الف�ص����ل الأ

وال�صلوكي����ة لنهري دجل����ة والفرات«، ينق�شم 

اإلى خم�شة مباحث وهي:

ل: م�شكلة المياه المثيرة  وَّ
المبح����ث الأ

للتنازع.
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المبحث الثاني: المعطيات الجغرافية 

والطبيعية لنهري دجلة والفرات في كّل من 

�شورية والعراق وتركيا.

المبح����ث الثالث: الظ������روف المناخية 

في حو�شي دجلة والفرات.

نهر  المبحث الرابع: ال�شلوك المائي لالأ

ذات ال�شلة بنهري الفرات ودجلة.

ح������وال المائية  المبح����ث الخام�����ص: االأ

نهر ذات العالقة بنهري  يدرولوجية( لالأ )االإ

الفرات ودجلة.

وقد اأو�شح الدكت������ور �شروف في بداية 

ه������ذا الف�ش������ل اأهمي������ة ال������دور التاريخي 

لنهري الفرات ودجل������ة اللذين يعتبران من 

نهار في العال������م، حيث ن�شاأت على  اأهم االأ

�شفافهم������ا اأولى الح�ش������ارات التي يرجع 

تاريخها اإلى ماقبل الميالد باآالف عّدة من 

ال�شنين، منها الح�شارة ال�شومرية )خم�شة 

اآالف ق.م(، وغيره������ا من ح�شارات اأخرى 

حيث ابت������دع العراقي������ون الو�شائل والطرق 

الالزمة للمحافظة على المياه وا�شتخدامها 

ا�شتخداماً كفوءاً.

�شاطير  نَّ االأ
أ كما ذكر الدكت������ور �شروف ا

ن�شان في  ل موط������ئ ق������دم لالإ وَّ
أ تق������ول: اإنَّ ا

التاري������خ كان في هذه البقع������ة من العالم. 

ولى كانت  ويق������ول البابليون: اإنَّ المي������اه االأ

ولى الت������ي ولدت منه������ا جميع  الم������ادة االأ

ولى م�شطربة  �شياء، وكانت هذه المياه االأ االأ

م�شو�ش������ة موؤلفة من عن�شري������ن مختلطين 

هما: الماء العذب وهو )العن�شر المذّكر(، 

والم������اء المال������ح )العن�ش������ر الموؤنث(. وقد 

ج�ّشم البابليون هذين العن�شرين من الماء 

ل������ه )تيامه(.  ل������ه )اإب�شو( واالإ وعّدوهما االإ

بوي������ن ولدت جميع  لهين االأ وم������ن هذين االإ

لهة... االآ

وبداأت ح�شارات مابين النهرين بتنمية 

نهار منذ  الم�شاريع المائية المقامة على االأ

)4000( �شن������ة قبل المي������الد. حيث ن�شاأت 

�شورية،  ح�ش������ارات ع������ّدة: )الحيثي������ة، واالآ

كادي������ة،  واالأ وال�شومري������ة،  والفينيقي������ة، 

والكلدانية، والبابلية( على �شفافهما.

واإنَّ ال�شومريين قد ورثوا من اأ�شالفهم 

العبيديي������ن منظوم������ة ري متكاملة، وقاموا 

بتطوير هذه المنظومة لدرء في�شانات نهر 

الفرات عن تدمير مزارعهم. 

ل �شد عرف������ه التاريخ وهو  وَّ
أ أقام������وا ا وا

أباناتام( اأحد  أن�شاأه )ا ال�شد )الغاط�س( الذي ا

لف الثالث قبل  ملوك لج�س )منت�ش������ف االأ

الميالد( على لك�س الم�شّماة كيرو�شو، و�شّق 

قناة �شميت )خومادم�شا(.

أنيمتنا �شداً  أن�شاأ ا وفي �شنة )2400ق.م( ا

اآخراً عل������ى جدول كيرو�شو ل������درء في�شان 

الفرات. و�شق قناة من نهر دجلة اإلى مدينة 
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لج�س بطول 130كم والتي تدعى اليوم �شط 

الفرات.

أّن الم�شكلة كانت عبر  وراأى د.�ش������روف ا

هذا التاري������خ الطويل في كيفي������ة التحكم 

بمياه الفي�شانات ولي�شت بندرة المياه.

أّول  أت������ى د.�ش������روف على ذك������ر ا وكم������ا ا

تراك، اإذ يعود اإلى  ات�شال بين الع������رب واالأ

ع������ام )24ه�( ف������ي ع�شر معاوي������ة، عندما 

عبر وال������ي خرا�شان )عب������د اهلل بن زياد( 

نهر جيح������ان اإلى بالد الت������رك. حيث بداأ 

�شالم،  ت������راك اإلى االإ االت�شال بان�شمام االأ

وانتهى ب�شيطرتهم عل������ى الخالفة، ون�شوء 

مبراطورية العثمانية.  االإ

قطار العربي������ة رازحة تحت  وبقي������ت االأ

أربعة قرون  وطاأة االحتالل العثماني طوال ا

أُجلوا عنه������ا عام )1917م(، ودخل  اإلى اأن ا

الحلفاء )فرن�شا وبريطاني������ا(. وهذا يعني 

نَّ �شي������ادة الدولة العثماني������ة على اأرا�شي 
أ ا

الع������راق و�شورية قد زالت م������ع انف�شالهما 

عن الدولة العثماني������ة، وظهرت تر�شيمات 

ي اإنَّ كاّلً من نهري 
الح������دود الجدي������دة. اأ

الف������رات ودجلة اللذين كان������ا تحت �شيطرة 

مبراطوري������ة العثمانية م������ن المنبع اإلى  االإ

الم�ش������ب، اأ�شبحا نهرين دوليين، وبموجب 

نَّ تركي������ا 
أ معاه������دة ل������وزان )1923م(. اإاّل ا

احتفظت باأرا�������سٍ عربية في حو�س نهري 

�شيح������ان وجيحان )كيليكي������ا(، ومنحدرات 

المي������اه عل������ى �شف������وح طورو�������س الجنوبية 

)ب������الد مرع�س، ودياربك������ر...(. ثم عقدت 

الحكومة التركية مع فرن�شا ب�شفتها الدولة 

المنتدبة على �شوري������ة اتفاقّية تخلّت فيها 

ع������ن اأرا�سٍ جديدة لتركيا �شملت )عنتاب- 

اأورفة- ماردين- جزي������رة ابن عمر(. ومن 

ثم لواء ا�شكن������درون عام )1939م(. وجرى 

تر�شي������م الحدود �شيا�شي������اً اإلى الجنوب من 

خط الحدود ال�شيا�شي������ة ال�شابقة، اأو حتى 

الطبيعية وه������و مق�شم المياه في طورو�س. 

ولم تكتف الحكوم������ة التركية بهذا التوغل 

جنوب������اً- بل طالب������ت بمنطقت������ي المو�شل 

�شكندرونة ال�شورية. العراقية، واالإ

وب�شبب حر�������س بريطانيا على العراق، 

وحقول النفط في المو�شل اعترفت تركيا 

بالمو�شل عراقياً ع������ام )1926م(. وغنمت 

�شكندرون������ة باالتفاق مع فرن�شا  مقابلها االإ

�شكندرونة  عام )1939م(. وت�شكل منطقة االإ

حو�شاً مائي������اً مهماً يتو�شطه بحيرة العمق، 

أنهار ه������ي: عفرين-  وتنته������ي فيه ثالث������ة ا

�شود- العا�ش������ي، وهكذا �شيطرت تركيا  االأ

اإ�شاف������ة اإل������ى نهري دجلة والف������رات، على 

أنه������ار )قويق والذه������ب، ال�شاجور،  اأعالي ا

خيرة من  البلي������خ، الخاب������ور( والثالث������ة االأ

روافد الفرات في �شورية.
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الف�ص����ل الثان����ي: »الو�ص����ع المائ����ي في 

ال����دول المت�صاطئة لنهري دجلة والفرات«، 

نَّ غزارة 
أ ذكر د.�شروف )في هذا الف�شل( ا

المياه ف������ي كل من الدول الث������الث )تركيا 

�شباب  و�شورية والع������راق( متفاوتة. وذلك الأ

تعود اإلى:

اأوًل- الموارد المائية التقليدية: 

مطار. أ - االأ ا

ب- المياه الجوفية.

ج - المياه ال�شطحية.

ثانيًا- الموارد غير التقليدية: )�شرف 

زراعي- �شرف �شحي...اإلخ(.

ومن هنا تاأتي تركيا في المقدمة بغزارة 

أنَّه������ا –من الكثرة-  المي������اه، حيث تو�شف با
رميني������ة، وت�شاهم  تقطع �شط������ح اله�شبة االأ

بالوارد الكل������ي لنهري الفرات ودجلة بكمية 

ي�شل المعدل اإلى 51.30 مليار متر مكعب. 

وبذلك ت�شبح المياه المتاأتية من تركيا مهمة 

لمعدل ت�شريف النهرين )دجلة والفرات(.

بينم������ا الو�شع المائ������ي ال�شوري.. واقع 

وتحديات، اإذ تعتبر �شورية من الدول التي 

تواجه اأزمات في ميزانها المائي، خ�شو�شاً 

بعد الزيادة ال�شكانية العالية.

ف������ي العراق: بلغ معدل ال������وارد المائي 

ال�شن������وي نح������و )80( ملي������ار مت������ر مكعب 

نهر، اأي قبل  )ف������ي الظروف الطبيعي������ة لالأ

اإن�شاء الخزان������ات في تركيا و�شورية ولغاية 

م�شباته������ا(. وتمثل الم������وارد المائية لنهر 

دجلة وروافده نحو )50( مليار متر مكعب 

منها مقاب������ل )30( مليار متر مكعب معدل 

الوارد ال�شنوي للفرات.

كبر م������ن الموارد  ويتحق������ق الج������زء االأ

المائي������ة ف������ي ف�شل الربي������ع، اأي من نهاية 

�شهر �شباط اإل������ى حزيران بالن�شبة اإلى نهر 

آذار اإلى نهاية حزيران بالن�شبة  دجلة، ومن ا

للفرات.

الف�ص����ل الثال����ث: »ال����دور القت�ص����ادي 

دجل����ة  لنه����ري  والتنم����وي  والجتماع����ي 

والفرات« يرك������ز د.�شروف في هذا الف�شل 

ب�ش������كل مف�شل عل������ى ا�شتعرا�������س ال�شدود 

والم�شاريع المائية لنه������ري دجلة والفرات 

في الدول الثالث )تركيا و�شورية والعراق(. 

أنه يجب التمييز بين نوعين من  واأكد على ا

الم�شاري������ع المائية التركية ف������ي المنطقة 

فمنه������ا مايرب������ط تركي������ا )باإ�شرائيل( مثل 

�شرائيل  م�ش������روع نق������ل المياه من تركي������ا الإ

أنابي������ب ال�ش������الم  )منافغ������ات(، وم�ش������روع ا

التركية. ومنها مايربط تركيا بالعرب مثل 

نا�شول )غاب( و�شد  م�شروع جنوب �شرق االأ

نَّ دور تركيا في 
أ �شارة اإل������ى ا أورف������ة، مع االإ ا

مو�شوع المياه، برز مع حرب الخليج الثانية، 
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آنذاك )�شليمان  اإذ �ش������رح الرئي�س الترك������ي ا

نَّ ب������الده ه������ي �شاحبة الحق 
ديميري������ل( باأ

وال�شيادة على مياه نه������ري دجلة والفرات. 

واإنَّ ه������ذا الت�شري������ح جاء بعدم������ا اأ�شبحت 

تركيا تدفع فات������ورة )النفط( الم�شتورد من 

البالد العربية باأ�شعار مرتفعة. فربطت بين 

م�شاألتي مياه نهري دجلة والفرات والنفط، 

أ�شباب �شيا�شية اأخرى.. وعملت  اإ�شافة اإلى ا

على البدء بدرا�ش������ة اإن�شاء ع�شرات ال�شدود 

المائية عل������ى نهري دجلة والفرات لحرمان 

�شوري������ة والعراق من اأكبر كمي������ة من المياه 

يمكن حجزها، وتعطيل و�شولها اإلى البلدين؛ 

وبذل������ك ي�شبح بيد تركيا ورقة تفاو�شية مع 

من  �شوري������ة والعراق، ومقاي�ش������ة المياه باالأ

خرى. والبترول، والثروات العربية االأ

نَّ القانون الدولي يفر�س و�شول 
أ علماً ا

نه������ار العابرة  كميات منا�شب������ة من مياه االأ

للبلدان المجاورة.

الف�ص����ل الراب����ع: »ق�صاي����ا المي����اه بي����ن 

ال����دول المت�صاطئة لنهري دجلة والفرات«: 

نهار  يبحث بداية ف������ي الو�شع القانوني لالأ

الدولي������ة ذات ال�شل������ة م������ن خ������الل تناوله 

النظريات الفقهية الناظمة لالنتفاع بالنهر 

الدولي وهي:

1- نظري������ة ال�شي������ادة المطلق������ة على 

را�شي. االأ

قليمية. 2- نظرية الوحدة االإ

3- نظرية الملكية الم�شتركة.

4- نظرية حقوق الجوار.

5- نظرية المنافع المتوازنة.     

كم������ا بحث د.�شروف في ه������ذا الف�شل 

ح������كام القانوني������ة الناظمة للنهر  تطور االأ

الدولي. اإ�شافة اإل������ى المعاهدات الخا�شة 

بنهري الفرات ودجلة، والمعاهدات التركية 

م������ع دول مجاورة لها خ������ارج حو�شي دجلة 

والفرات، والو�شع القانوني ل�شط العرب.

وفي المبحث الثاني: »ق�شايا المياه بين 

�شورية والعراق وتركي������ا« يعر�س د.�شروف 

اأوالً: مواقف دول حو�������س الفرات، ومدى 

ان�شجامها مع القواع������د القانونية الدولية 

مثل:

1- الموقف التركي.

2- الموقف ال�شوري.

3- الموقف العراقي.

طراف الثالثة )تركيا،  ثانيًا- موقف االأ

أل������ة اإغالق  و�شوري������ة، والع������راق( م������ن م�شا

الفرات.

ثالثًا- منظومة المجرى المائي لدجلة 

والف������رات من وجهة نظر البل������دان الثالثة 

المذكورة اأعاله.

رابع����ًا- وجه������ات نظ������ر ح������ول الحلول 

الممكنة للخالف التركي- ال�شوري العراقي 

)�شبل الحل(.
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الم�شتقبلية  ال�شيناريوه������ات  خام�ص����ًا- 

المحتملة لحل م�شاألة المياه في المنطقة. 

بينم������ا المبح����ث الثال����ث »التل������وث المائي 

ف������ي مياه نه������ري دجلة والف������رات«: يتناول 

الم�ش������اكل البيئية الناجمة ع������ن المن�شاآت 

المائي������ة التركية )غ������اب(. وتاأثيراتها على 

�شورية والعراق. وم�شادر تلوث مياه نهري 

دجلة والفرات داخل العراق.

بع���اد ال�صيا�صية  الف�ص���ل الخام�ص: »الأ

الدولي���ة  نه���ر  الأ ف���ي  المي���اه  لم�صكل���ة 

ول:  ذات العالق���ة«: يتن������اول المبح���ث الأ

الم�ش������كالت ال�شيا�شي������ة القائمة بين دول 

حو�شي دجلة والفرات، الخالف ال�شوري 

التركي  ال�شيا�ش������ي  الترك������ي، والخ������الف 

العراقي.

اإ�شاف������ة اإل������ى المفاو�ش������ات ال�شورية- 

العراقية حول م�شاألة مياه الفرات. 

طماع ال�شهيونية  المبحث الثان����ي، »االأ

في مياه نهري دجل������ة والفرات« يركز على 

�شرائيلية.  التركي������ة االإ التع������اون  م�شاري������ع 

�شرائيلي.  واالتف������اق الع�شكري الترك������ي االإ

ال������ذي ي�شم������ل كل مايمك������ن ت�ش������ّوره من 

تدريبات ومناورات م�شتركة تقوم بها فروع 

الق������وات الم�شلحة كافة م������ن جوية وبرية 

نتاج  وبحرية، واال�شتخبارات الع�شكرية، واالإ

لية  �شلحة االآ نواع عّدة م������ن االأ الم�شترك الأ

أ�شلحة تركية  وال�شواريخ، و�شيانة وتطوير ا

قديمة من قبل �شركات )اإ�شرائيلية(. واآخر 

ما تمَّ في هذا المج������ال هو توقيع اتفاقية 

تقوم بموجبها تركيا ب�شراء طائرات تج�ش�س 

من دون طيار، واأجهزة رقابة وبناء محطات 

اأر�شي������ة للتحكم، بمبلغ يع������ادل 183مليون 

دوالر.

مني فاإنه ي�شمل  وفيما يتعلق بالتعاون االأ

تب������ادل المعلومات وتحليله������ا بما في ذلك 

تلك التي تح�شل عليها )اإ�شرائيل( بو�شاطة 

قمار ال�شناعية. االأ

وتزي������د قيم������ة التع������اون الع�شكري بين 

الجانبين على الملي������ار دوالر �شنوياً. وفي 

�شباط)1996م( قامت تركيا بالتوقيع على 

اتفاقي������ة ع�شكري������ة مع )اإ�شرائي������ل( ت�شمح 

�شرائيل������ي بالتحليق  بموجبه������ا للطيران االإ

جواء التركية، وا�شتخدام مطاراتها  فوق االأ

مع قي������ام الجانبين بمن������اورات م�شتركة.. 

نَّ هذا االتفاق موّجه �شد �شورية 
أ وال�ش������ك ا

�شرائيل(. والعراق العدّوين )الإ

المبحث الثالث، »المواقف الدولية من 

م�شاألة مياه نه������ري دجلة والفرات« يعر�س 

مواقف ال������دول المعنية- الموقف التركي، 

ميركي،  والموق������ف العربي، والموق������ف االأ

وروبي من م�شاألة نهري دجلة  والموق������ف االأ

والفرات.



اأزمة مياه حو�ضي دجلة والفرات بني دوافع التنمية وقيود التعاون

�00  2015 ��وز   �������وز   �������وز    مت مت�����   ����� 622 ��دد  �������دد  �������دد   �����الع�����الع

�شم������ن  »المي������اه  الراب����ع:  المبح����ث 

�شيناريوه������ات الت�شوية ال�شراع- التعاون«: 

ي������رى د.�ش������روف في ه������ذا المبح������ث اأن 

و�شط( يظل  مو�ش������وع المياه في )ال�شرق االأ

محور االهتم������ام والتركيز ف������ي العالقات 

بي������ن دول المنطقة الت������ي تنتابها مختلف 

أ�شكال االحتكاك. ب������دءاً بالتعاون، وانتهاًء  ا

بال�شراع الم�شلح، ومروراً بالتوتر والتهديد 

�شباب  با�شتخ������دام العنف. وردَّ د.�شروف االأ

والدوافع التي تكمن وراء ن�شوب النزاعات 

ب�شاأن المياه، واحتماالت تحولها اإلى �شراع 

أ�شباب هي: م�شلح اإلى ثالثة ا

أه������م مناب������ع المي������اه خارج  1- وق������وع ا

را�شي العربية. االأ

2- تناق�������س الن�شي������ب الن�شبي للدول 

العربية من المياه.

3- االعت������داء المبا�شر عل������ى الحقوق 

العربية في المياه.

نَّ ا�شت�ش������راف اآفاق التعاون المائي 
أ اإال ا

بي������ن الع������رب ودول الج������وار الجغرافي لم 

يتوقف، وخا�شة من الجانب العربي الذي 

نه البدَّ من حل م�شاألة المياه بح�شن 
أ ي������رى ا

نّية، والتو�شل اإلى اقت�شام عادل بين الدول 

عراف  الثالث اعتماداً عل������ى القوانين واالأ

الدولية، ومبداأ ح�ش������ن الجوار، واالن�شجام 

أبرمتها تركيا  خرى التي ا مع االتفاق������ات االأ

مع الدول المجاورة في �شاأن مجاري المياه 

الدولية.

نَّ 
أ ������ه يعي )الجانب العرب������ي( تماماً ا نَّ الأ

م�شكلة المياه التي تعي�شها المنطقة تعّد من 

أكبر الم�ش������كالت، واأكثرها ح�شا�شية، �شواء  ا

أو المدى البعيد حيث  على المدى القريب، ا

أبعادها ال�شيا�شية  تتعدد، وتتعقد، وتت�شابك ا

واالقت�شادية واالجتماعية والقانونية..

ويوؤكد د.�شروف في ختام هذه الدرا�شة 

)المهمة جّداً( للو�شع المائي في المنطقة 

أع������اله بقول������ه: »تو�شلنا اإلى  عل������ى ماذكر ا

ا�شتنت������اج كبي������ر يفيد ب������اأّن ق�شاي������ا المياه 

الدولي������ة التح������ل بالح������روب وال�شراعات 

الت������ي تزيدها تعقيداً، ب������ل بالحوار و�شوالً 

دارة المتكاملة لهذه الموارد خدمًة  اإل������ى االإ

لم�شالح الدول المت�شاطئة«.

وذك������ر د.�شروف جملة م������ن التو�شيات 

التي تخدم هذا اال�شتنتاج الكبير منها: 

1- الب������د من تبن������ي اإ�شتراتيجية مائية 

عربية تاأخذ في اعتباره������ا البعد القومي 

له������ذه الق�شي������ة؛ وذلك من خ������الل تجاوز 

�شعدة  الخالفات العربية- العربية على االأ

ال�شيا�شية، والتوجه للعمل العربي الم�شترك 

بما يخدم المواطن العربي ويوؤمن م�شتقبله. 

وكذل������ك من خ������الل التركيز عل������ى م�شاألة 

المياه عند اإعادة هيكلة الجامعة العربية؛ 
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وذلك باإن�ش������اء هيئة عربي������ة فاعلة للمياه 

تطلع بم�شائل المياه م������ن حيث الدرا�شات 

بح������اث. واقتراح الم�شاري������ع المختلفة  واالأ

ال�شعوب العربي������ة وا�شتغالل  التي تخ������دم 

مواردهم المائية ا�شتغالالً اأمثل.

من المائي  2- البد من و�شع متطلبات االأ

ولويات  العربي في مرتبة عالية من �شلم االأ

العربي������ة، وح�شد الجه������ود والكفاءات في 

�شبيل ذلك، م������ع التاأكيد على تحمل الدول 

العربية كامل م�شوؤولي������ة الدفاع الم�شترك 

عن الم������وارد المائية العربية، والعمل على 

توظيف طاق������ات الدول العربي������ة، ووزنها 

االقت�شادي بما ي������وؤدي اإلى اإعادة حقوقها 

المائية.

3- ح������ّث الم�شتثمري������ن الع������رب على 

ا�شتثم������ار روؤو�س اأمواله������م، وت�شخيرها في 

تنمية الم�شاريع المائية العربية بما يحقق 

للعرب اأمناً مائياً وغذائياً.

4- يتعين على البل������دان العربية العمل 

ل اإقليمي، والثاني دولي.  وَّ
على محورين االأ

وذلك لك�ش������ب الراأي الع������ام، وتعاطفه مع 

ق�شاياه المائية المحق������ة والم�شروعة في 

مي������اه )دجل������ة والفرات( كما يج������ب عليها 

�شتراتيجي������ات الهادفة  و�ش������ع الخطط واالإ

والمدرو�ش������ة للتكي������ف مع ق�شي������ة العجز 

المائي، وتوفير بدائله م�شتقباًل مثل تر�شيد 

اال�شتخ������دام، وا�شتخدام تكنولوجية حديثة 

بالن�شب������ة لطرق ال������ري، وزرع اأ�شناف غير 

�شرهة للماء...اإلخ.

5- االهتم������ام بالجامع������ات والمعاهد، 

ودعم الموؤ�ش�شات العلمية والبحث العلمي 

ف������ي الدرا�شات المائي������ة، ذات ال�شلة. مع 

التاأكي������د عل������ى دع������م منظم������ات المجتمع 

المدني، وتقديم حوافز وم�شاعدات متنوعة 

للمنظم������ات التي تهتم )بالبيئ������ة، الطبيعة 

ر�شاد  تنمية الموارد المائي������ة، التوعية واالإ

وغيرها...(.

6- رفع كفاءة �شبكات المياه، وال�شرف 

ال�شحي المتهالكة، وعمل خرائط تف�شيلية 

ل�شبكات المياه وال�شرف ال�شحي. يو�شح 

عليه������ا جميع البيانات مع تق�شيم ال�شبكات 

اإلى قطاع������ات، حتى يت������م التحكم في كل 

قطاع بطريقة اإلكترونية. 

7- اإقامة مركز بحثي متخ�ش�س ي�شم 

الالزم������ة  والخب������رات  التخ�ش�ش������ات  كل 

للتعام������ل م������ع الق�شايا المائي������ة بحيث ال 

يقت�ش������ر التعام������ل على الجان������ب التقني- 

الفني بل يمت������د اإلى الجوان������ب ال�شيا�شية 

واالجتماعية  واالقت�شادية  �شتراتيجية  واالإ

والقانونية والتكنولوجية، ويمكن له توفير 

قاعدة بيانات ومعلومات مائية على م�شتوى 

�شامل.
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ع������الم  8- �ش������رورة قي������ام و�شائ������ل االإ

العربي������ة المختلفة بتغيي������ر ثقافة ال�شعوب 

عالمي بين  تجاه المي������اه.. ون�شر الوعي االإ

م�شتخدم������ي المياه بم������ا يحافظ عليها من 

�ش������راف، والتده������ور الناتج عن  اله������در، االإ

التلوث...

خي������راً، اإنَّ اإدارة الم�شكلة المائية- 
واأ

كما يراها د.ع�ش������ام �شروف- التقت�شر 

عل������ى الموؤ�ش�ش������ات الر�شمي������ة المتمثلة 

بال������وزارات المعنية بل هي ق�شية تم�س 

كل ف������رد، لذلك البد م������ن اإدماج النا�س 

عاّمة بال�شاأن المائي بطرق عّدة واأهمها 

الق������رار، والعمل  اإ�شراكه������م في �شن������ع 

عل������ى تثقيفهم وتوعيتهم ف������ي الجوانب 

المختلفة للمي������اه من تر�شي������د، واإدارة، 

وتح�شي������ن نوعية، ومنع تل������وث، واإعادة 

الحديثة  الو�شائ������ل  ا�شتعم������ال، وتطبيق 

لتوفير ا�شتخدام المياه...

فبه نك������ون اأو النك������ون، و�شبحان الذي 

.
ّ
جعل من الماء كّل �شيء حي
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اإ�ســــــدارات جـــــديدة

ن�سو�ص وجتارب

الـــكالم على الكالم/ درا�ســـات يف ال�سعر/ 

ن�سو�ـــص وجتارب/ وفيـــق �سليطـــني دم�سق/ 

الهيئـــة العامـــة ال�سوريـــة للكتاب/144�ص/

24�سم.

أبو حيان التوحيدي، اإن  يقول الفيل�شوف ا

مور امل�شت�شعبة.  الكالم على الكالم، هو من االأ

أم������ا ال�شاعر الناقد الدكت������ور وفيق �شليطني  ا

الذي عنون درا�شت������ه الراهنة ب� »الكالم على 

الكالم«، فيقول يف مقدمته للكتاب:

اإن الرتكيز عل������ى جوانب حمددة، يف هذه 

الق������راءة اأو غريها يعني، بال�������رورة، تظليل 

اأديب و�سحفي �سوري. ❁

❁

اإعداد: ح�سني هالل

نافـــــــذة علــى

ق/ 

ن 

عبة. 

ليطني 

 »الكالم على 

ن الرتكيز عل������ى جوانب حمددة، يف هذه 

��رورة، تظليل 
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جوانب اأخرى تبقى يف احل�شبان، اإْذ يلفت احلا�ر يف مدار التناول على مقابلة الغائب، 

ها  ُخ������رى ت�شع وكدها عليه، وجتع������ل منه ن�شّ
أ وي�ش������ري اإلي������ه باأ�شئلت������ه، يف انتظار حركة ا

املعتمد..

�شعار �شعراء و�شاعرات عّدة،  يعرف الكاتب »�شليطني« يف قراءاته الدرا�شية الراهنة الأ

أو تلك. أو اآخر لهذه التجربة ا مطاّلً من �رفة التذوق واملعرفة، على جانب ا

�شماء التي كانت مو�شع اهتمام املوؤلف )�شاعراً وناقداً( ومو�شوع كتابه هي: هنادي  االأ

أبو ري�شة، ممدوح �شكاف، ممدوح  زرقة، �شوزان اإبراهيم، لينا الطيبي، نزار قباين، عمر ا

عدوان، �شقر علي�شي، في�شل خليل، �شعد الدين كليب، وعابد اإ�شماعيل.

❁    ❁    ❁

زمن اخلردة

تُرى اإىل اأي مدى ميك������ن للخّياط والروائي، اأن يت�شابها يف طبيعة عملهما واأخالقية 

حداث يف  تعاطيهم������ا مع مادة ذل������ك العمل؟.. هل تتحاكى تفا�شيل الث������وب وتفا�شيل االأ

أو رواية البدلة؟.. وما هو  اأهميته������ا وانعكا�شها، �شلباً واإيجاباً، على جمم������ل بدلة الرواية ا

وجه التناظر يف الدور الذي يلعبه املق�ّس، يف عمل كلٍّ منهما:

�شئل������ة و�شواها، قد يعرث قارئ »زمن  هذه االأ

اخلردة« على اأجوبة لها،وال�شيما اأن كاتبها يجمع 

ديب.  اخلياط واالأ
ّ
يف عباءة فنه، �شخ�شيتي

الكتاب: زمن اخلردة.

الكاتب: ح�سني ورور.

النا�رس: دار البلد، ال�سويداء، �سورية.

الغالف: ن�رس ورور.

أ الكاتب روايته البالغة /262/ �شفحة  يبدا

من القطع الو�شط ب��:

زمن اخلردة، زمن نعي�س تفا�شيله، يعي�س فينا، 

يت�شبث بنا ويتع�ّشقنا، كي نكون مادته، لعبته..
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وينهيها ب��:

أُرّجح اأن هناك َمْن اأحرقه  اأخبار ذلك النهار مل تكن ت�ّر. �شاب تون�شي يحرق نف�شه، وا

لتمتد النريان اإىل خارطة طريق مر�شومة �شلفاً بيد مل تعد خافية على اأحد!..

❁    ❁    ❁

من الكهوف

الكتاب: من الكهوف اإىل الن�رس-درا�سة.

الكاتب: يو�سف اجلهماين-2015م.

الدار: دار حوران- دم�سق.

يقول نبيل �شليمان يف تقدميه للكتاب:

يف هذه )العتبة( يلتب�س طموح هذا الكتاب، 

بني اأن يوؤرخ للكتابة والكتاب والورق، وبني اأن 

يوؤرخ للن�ر. لكن االلتبا�س �رعان ما �شيزول، 

ليعلن اأوالً عن ح�شا�شية الكاتب اخلاطئة نحو 

الن�ر، منذ كان ر�شوماً على جدران الكهوف، 

أنعم علينا الراهب يوحنا  أ فيها، اإىل اأن ا أو نقرا ا

غونتربغ باملطبعة عام 1453م، لغاية دينية هي 

جنيل وتعميمه، وت�شهي������ل اقتنائه والتربُّك.. لكن الغاي������ة �رعان ما تفجرت  طباع������ة االإ

ملاين العبقري الذي قّدره موؤلف هذا الكتاب  غاي������ات �شتظل الب�رية مدينة به������ا لهذا االأ

عالياً.

أل������ف الكتاب من /160/ �شفحة من القطع الو�شط، تتوزعها /14/مقالة كان قد  يتا

كتبها املرحوم يو�شف اجلهماين، وقامت ابنته بعد رحيله بجمعها واإ�شدارها.

من عنونات مقالت الكتاب:

تاريخ الورق، من الكهوف اإىل الن�ر، فن القراءة، اأخالقيات القراءة، املكتبة املنزلية 

اخلا�شة، يف مدينة الكتب، كرنولوجيا الرقابة.

❁    ❁    ❁

يف هذه )العتبة( يلتب�س طموح هذا الكتاب، 

ن 

يزول، 

ية الكاتب اخلاطئة نحو 

 على جدران الكهوف، 

نعم علينا الراهب يوحنا 

م، لغاية دينية هي 
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اأدغال الليل

حت���ّر����َص ال�����ورُد ب���ي اإذ ك��ن��ُت ع��اب��رًة

ويبتهُل يرجوين،  ال�صفح،  خاطر  يف 

ير�صلها ال�صعر  ط��ي��وُر  قمي�صي  اإىل 

م��ا ك���ان ي��ك��ت��ُب ���ص��ع��رًا، ك���ان ي��رجت��ُل

ليلثمها ���ص��اق��ي  اإىل  ث���غ���رًا  ُي�����دين 

وف����وق����ه����ا ك����ف����ُه ب����ال����ن����ار ت��غ��ت�����ص��ُل

ي��دي اأح����طُّ  ع��ل��ى  ل��الأ وح���ني ي�صعد 

ف���وي���َق م��وق��د جن��م��ات��ي، ف���ال ت�صُل

أع������اله ي�شته������ُل بها »ع������ز الدين  بي������ات ا االأ

�شليمان« جمموعته ال�شعرية ال�شادرة حديثاً يف 

دم�شق ب�شفحات عددها /170/ �شفحة، قطع 

و�شط.

ال�ساعر: عز الدين �سليمان.

املجموعة: اأدغال الليل.

خراج: وفاء ال�ساطي. الإ

الت�سميم: مها ح�سن.

أ�شعار املجموعة، التي تنطوي  من عناوي������ن ا

عل������ى هم������وم واهتمامات متنوع������ة، اجتماعية 

وفني������ة وفل�شفية: �شغرية عل������ى احلب، ن�ر يف 

ال������وادي، متى اعت������ذارك، �شوت اليا�شمني، وراء النبع، و�شو�ش������ات مراهقة، ظالل، قمر، 

و..رجاء.

❁    ❁    ❁
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طني اإبراهيم من�سور

�شمن �شل�شلة ال�شعر، الت������ي ي�شدرها احتاد الكتاب العرب، تطالعنا احللقة التا�شعة 

بعنوان »اإله من طني«

جمموعة اإله من طني

لل�ساعر اإبراهيم فهد من�سور.

اإ�سدار احتاد الكتاب العرب يف دم�سق.

أنه يف جمموعته  اإبراهيم من�ش������ور ا�شم رمبا مل يتوطن يف ذواكرنا ال�شعرية بعد، بيد ا

ه������ذه التي ت�شتغرق نحواً من مئ������ة وثمانني �شفحة من القطع الو�شط، ي�شتاأثر بغري قليل 

من اهتمامنا وف�شولنا. 

أ�شعاره: زيتونة معمّرة، جرح  من عنون������ات ا

أ القلب، يا هابيل  املغي������ب، اأطفئ قلبك، �ش������دا

�شالم������اً.. ومن اأجواء �شع������ره، ق�شيدة »الر�شم 

بالدماء« حيث يقول:

اأن تر�سم حيث متوت من احلب

ح نرج�سة يف قلبْك تفتُّ

اأن تر�سم ع�سًا لع�سافريَك

ر�َص ع�سًا ي�سُع الأ

واأر�سُك �سيقٌة عن حلمْك

اأن تر�سم حقاًل من زهِر

نثى حتلُب اأثداء ال�سوِء وفرا�سٌة اأُ

واأنَت تلمُّ مراياَك، على مهلْك

»...«

اأن تر�سَم

يعني اأن تتجّلى كال�سهداِء

حياء بقّية عمرْك واأن ُتهدي الأ

❁    ❁    ❁

ة، جرح 

 القلب، يا هابيل 

م 
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لقد  ال�صحفّية،  وال��زواي��ا  املقالت  كّتاب  يا  الل،  �صاحمكم  ق��ال: 

�صراتيجية  الإ ع��ن  اليومي،  بحديثكم  املتعبة،  ذاكرتنا  اأتخمتم 

التي  امل�صطلحات  من  وغرها  امل�صتقبل،  وا�صت�رشاف  والتحديث 

آفاق »العوملة« وكثرًا ما تختلف هذه  جتود بها علينا ثقافة الغرب وا

املفاهيم يف املدلول والروؤى..

يعني  �صراتيجية  الإ مفهوم  ك��ان  قدميًا  علينا،  بالك  ط��ّول  قلت: 

�صلحة واملعارك  فن قيادة اجلي�ص، اأو فن قيادة احلروب، ومع تطور الأ

اأ�صبحت الكلمة تعني فن القيادة خارج املعركة، وات�صعت دائرة ا�صتعمال 

اأو  امل�صطلح يف الع�رش احلديث لي�صبح داًل على قواعد التخطيط 

فنون التدبر يف جميع جمالت احلياة املعا�رشة.

يف اآفاق امل�صطلح؟!

اآخر الكالم
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ل��ق��د ب��ح��ث ك��ث��ر م��ن ع��ل��م��اء ال��ل��غ��ة وم���ن امل��ف��ك��ري��ن املهتمني 

اللفظ،  ه��ذا  مدلول  عن  امل�صتقبل  آف��اق  ا وا�صت�رشاف  بالتخطيط 

و�صالحيته للتعبر عن اخلطط اأو الربامج التي حتمل هذا ال�صم 

مثل: »اإ�صراتيجية التطوير« اأو »اإ�صراتيجية املواجهة« اأو »اإ�صراتيجية 

الردع« لينتهوا اإىل القول باأن اللفظ امل�صتعرب »اإ�صراتيجية« يعني 

بهدف  واملادية،  الب�رشية  والطاقات  للموارد  والتوجيه  التعبئة  فن 

حتقيق اأف�صل واأمثل النتائج، بعيدًا عن الطموح املغامر اأو املغرور، 

جنازها بالو�صائل املمكنة، وت�صع ن�صب اأعينها يف حالة  وتخطط لإ

الف�صل، كيف �صتت�رشف بنوع مدرو�ص �صمن بنودها لت�صتدرك قواها 

وت�صتجمع اأدواتها..

قال: وماذا عن مفهوم ا�صت�رشاف امل�صتقبل؟!

قلت: ال�صت�رشاف يف لغتنا، هو حتديد النظر اإىل ال�صيء ب�صكل يجعل 

اإدراكه وا�صتبيانه، كاأن يب�صط الكف فوق احلاجب  اأقوى على  الناظر 

كامل�صتظل من ال�صم�ص، اأو ينظر اإليه من �رشفة اأو مكان مرتفع.. وبذلك 

اأن ت�صع يدك على حاجبك وتنظر، ومن هنا كان  يكون ال�صت�رشاف 

القادم بب�رش جديد ونظر  الزمن  اإىل  النظر  امل�صتقبل، هو  ا�صت�رشاف 

ثاقب، بغية ت�صور الواقع القادم، انطالقًا من �رشفة الواقع احلا�رش، 

وا�صتيعابًا لعرب الواقع الراحل..

قال: وماعالقة ذلك بالتحديث؟!
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قلت: ينطوي مفهوم »التحديث« على نظرة م�صتقبلية متيل اإىل 

الثقافة  وتوجيه  ومقوماته،  وخ�صائ�صه  واأب��ع��اده  امل�صتقبل  حتديد 

مع  وتتفق  مقت�صياته  مع  وتن�صجم  امل�صتقبل،  مع  تتالءم  بحيث 

وهدفه  ومقايي�ص،  معاير  له  والتحديث،  واحتياجاته،  متطلباته 

ر���ص ماديًا  الأ ن�صان وحياته على وجه  الإ املطلق حت�صني ظروف  يف 

اأ�ص�ص  على  املجتمع  وقيام  والطمئنان  مان  بالأ وال�صعور  ومعنويًا، 

التفاهم والتعاون واملحبة..

التحديث ليتم بغر زمن، فلي�صت كل التحولت والنتقالت وليدة 

جمرد رغبة اأو اإرادة، وليعرف العلم ما ي�صمى باللم�صة ال�صحرّية التي 

ب��داع والبتكار...  اأنها �صبب اخللق والإ اإليها بع�ص النا�ص اإىل  ذهب 

التحولت الكربى يف تاريخ الب�رشية كانت ثمرة تغّر احتاج اإىل زمن 

ليتم، فالزمن جزء من »التحديث« ومكون من مكوناته ولن يحدث 

مم لتح�صني وتطوير  من فراغ، بل من جمموع اجلهود التي تقوم بها الأ

ن�صان على اتخاذ املواقف  اأمورها، وامل�صتوى الثقايف هو الذي يعني الإ

آفاق ل حدود لها. ال�صليمة يف عامل متغّر، مت�صارع اخلطوات نحو ا

دائرية تنتهي حيث بداأت وتبداأ  التاريخ  يا�صديقي مل تعد حركة 

حيث تنتهي اإىل مالنهاية، وخرجت النظرة اإىل احل�صارة من الركود 

تقّدم  فهناك  حركة  هناك  مادامت  باأنه  النا�ص  آم��ن  وا احلركة،  اإىل 



يف اآفاق امل�صطلح؟!
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ن  ح�صاري وحتديث، واأن التاريخ ليعيد نف�صه، واأنه يف تغّر دائم، لأ

ن�صان، يف تغّر دائم، ومادام هناك اطمئنان اإىل ثمرة  �صانعه وهو الإ

آفاق واعدة.. العمل، ولو ن�صبي، فهناك تقدم واأمل وا






